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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 70,749,617.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 34,143,078.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 20,337,911.46 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 4 โครงการ รวม 57,770.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 405,232.76 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 43,018,025.87 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,189,374.51 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,067,183.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 261,457.29 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 5,738,309.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 160,350.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,619,072.67 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,982,279.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 26,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 28,444,745.61 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,828,676.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,236,330.12 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,230,039.51 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,852,699.98 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,297,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 26,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,584,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 5,009,810.45 4,951,000.00 3,340,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,195,694.20 964,000.00 1,050,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 471,644.09 420,000.00 430,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,909,996.00 7,000,000.00 8,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 74,458.00 41,000.00 171,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 13,661,602.74 13,376,000.00 13,491,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,389,735.43 20,724,000.00 22,259,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,389,735.43 20,724,000.00 22,259,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,978,874.00 14,900,000.00 15,250,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,978,874.00 14,900,000.00 15,250,000.00

รวม 52,030,212.17 49,000,000.00 51,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,337,591.00 9,973,044.00 10,211,500.00

งบบุคลากร 11,853,547.75 15,643,560.00 15,604,400.00

งบดําเนินงาน 9,923,826.48 13,794,896.00 16,281,200.00

งบลงทุน 5,982,645.00 7,704,500.00 7,082,900.00

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 40,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,772,996.00 1,844,000.00 1,800,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 37,888,606.23 49,000,000.00 51,000,000.00

รวม 37,888,606.23 49,000,000.00 51,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,036,386

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 170,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,256,634

แผนงานสาธารณสุข 3,325,820

แผนงานเคหะและชุมชน 11,779,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 315,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 460,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 105,000

แผนงานการพาณิชย์ 3,340,500

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 10,211,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,197,120 2,409,420 9,606,540

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,328,120 0 2,328,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,869,000 2,409,420 7,278,420

งบดําเนินงาน 3,069,846 1,323,300 4,393,146

    ค่าตอบแทน 534,060 443,800 977,860

    ค่าใช้สอย 1,638,800 620,000 2,258,800

    ค่าวัสดุ 449,986 237,500 687,486

    ค่าสาธารณูปโภค 447,000 22,000 469,000

งบลงทุน 871,800 144,900 1,016,700

    ค่าครุภัณฑ์ 36,800 144,900 181,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 835,000 0 835,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

                                             รวม 11,158,766 3,877,620 15,036,386

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 50,000 20,000 70,000

    ค่าใช้สอย 50,000 0 50,000

    ค่าวัสดุ 0 20,000 20,000

งบลงทุน 0 100,000 100,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 100,000 100,000

                                             รวม 50,000 120,000 170,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,853,280 0 1,853,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,853,280 0 1,853,280

งบดําเนินงาน 956,480 1,051,274 2,007,754

    ค่าตอบแทน 167,900 0 167,900

    ค่าใช้สอย 633,580 120,000 753,580

    ค่าวัสดุ 155,000 931,274 1,086,274

งบลงทุน 755,600 0 755,600

    ค่าครุภัณฑ์ 8,600 0 8,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 747,000 0 747,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,640,000 1,640,000

    เงินอุดหนุน 0 1,640,000 1,640,000

                                             รวม 3,565,360 2,691,274 6,256,634

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 1,947,620 0 1,947,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,947,620 0 1,947,620

งบดําเนินงาน 1,169,400 23,200 1,192,600

    ค่าตอบแทน 231,800 0 231,800

    ค่าใช้สอย 150,000 23,200 173,200

    ค่าวัสดุ 771,600 0 771,600

    ค่าสาธารณูปโภค 16,000 0 16,000

งบลงทุน 25,600 0 25,600

    ค่าครุภัณฑ์ 25,600 0 25,600

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000

    เงินอุดหนุน 0 160,000 160,000

                                             รวม 3,142,620 183,200 3,325,820



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 2,196,960 0 0 2,196,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,196,960 0 0 2,196,960

งบดําเนินงาน 4,549,700 0 788,000 5,337,700

    ค่าตอบแทน 551,200 0 0 551,200

    ค่าใช้สอย 750,000 0 700,000 1,450,000

    ค่าวัสดุ 3,230,000 0 88,000 3,318,000

    ค่าสาธารณูปโภค 18,500 0 0 18,500

งบลงทุน 1,445,500 2,499,000 300,000 4,244,500

    ค่าครุภัณฑ์ 780,500 0 300,000 1,080,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 665,000 2,499,000 0 3,164,000

                                             รวม 8,192,160 2,499,000 1,088,000 11,779,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 315,000 315,000

    ค่าใช้สอย 315,000 315,000

                                             รวม 315,000 315,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเที่ยว รวม

งบดําเนินงาน 120,000 300,000 40,000 460,000

    ค่าใช้สอย 120,000 300,000 40,000 460,000

                                             รวม 120,000 300,000 40,000 460,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 105,000 105,000

    ค่าใช้สอย 105,000 105,000

                                             รวม 105,000 105,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 2,400,000 2,400,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,400,000 2,400,000

งบลงทุน 940,500 940,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 940,500 940,500

                                             รวม 3,340,500 3,340,500

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,211,500 10,211,500

    งบกลาง 10,211,500 10,211,500

                                             รวม 10,211,500 10,211,500



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,036,386

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 170,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,256,634

แผนงานสาธารณสุข 3,325,820

แผนงานเคหะและชุมชน 11,779,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 315,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 460,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 105,000

แผนงานการพาณิชย์ 3,340,500

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 10,211,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,000,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองนครปฐม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
51,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

(ลงนาม)..................................................

(นายมานพ  เปี่ยมคล้า)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายสุรสิทธิ์  สิทธิกรวนิช)

ตําแหน่ง นายอําเภอเมืองนครปฐม



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อําเภอ เมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,950,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,536,516.65 2,735,662.42 4,568,252.60 4,550,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 70,609.04 69,729.72 51,588.85 50,000.00 -94.00 % 3,000.00

     ภาษีป้าย 234,501.00 273,904.00 388,929.00 350,000.00 10.57 % 387,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 5,090.00 3,090.00 1,040.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,846,716.69 3,082,386.14 5,009,810.45 4,951,000.00 3,340,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 675.00 4,635.00 1,560.00 1,500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,523.29 1,484.10 1,658.70 1,500.00 13.33 % 1,700.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 380.00 440.00 740.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 13,536.00 38,370.00 32,317.00 18,000.00 0.00 % 18,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 614,640.00 676,040.00 842,420.00 750,000.00 9.33 % 820,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 1,390.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,250.00 1,470.00 1,340.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 -9,700.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 0.00 11,625.00 10,000.00 -75.00 % 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง 0.00 0.00 3,760.00 3,500.00 8.57 % 3,800.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 26,300.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 13,500.00 19,900.00 16,400.00 10,000.00 20.00 % 12,000.00

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  13:59:00 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

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

     ค่าปรับการผิดสัญญา 6,990.00 9,683.00 68,701.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 9,600.00 6,000.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 155,602.00 134,310.00 185,510.00 130,000.00 15.38 % 150,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 3,600.00 2,500.00 100.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,240.00 2,320.00 2,072.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 2,440.00 60,635.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 818,776.29 958,887.10 1,195,694.20 964,000.00 1,050,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 366,351.31 407,728.04 471,644.09 420,000.00 2.38 % 430,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 366,351.31 407,728.04 471,644.09 420,000.00 430,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,188,765.00 6,577,650.00 6,909,996.00 7,000,000.00 21.43 % 8,500,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,188,765.00 6,577,650.00 6,909,996.00 7,000,000.00 8,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 23,540.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 110,500.00 18,500.00 50,500.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 114,126.00 5,340.00 418.00 1,000.00 12,900.0
0 % 130,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 224,626.00 23,840.00 74,458.00 41,000.00 171,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 390,955.17 755,135.17 720,878.51 650,000.00 7.69 % 700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,625,537.29 8,035,195.97 8,768,346.00 8,000,000.00 5.00 % 8,400,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,978,327.23 4,151,190.61 4,702,965.67 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 375,643.12 299,411.51 386,725.20 100,000.00 250.00 % 350,000.00

     ภาษีสุรา 1,243,656.97 1,265,911.76 0.00 0.00 0.00 % 0.00

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  13:59:00 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ

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

     ภาษีสรรพสามิต 2,675,116.38 3,050,698.41 4,923,395.25 4,400,000.00 11.36 % 4,900,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 20,504.00 16,500.00 18,851.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 37,178.27 44,179.05 37,261.18 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 95,935.21 45,786.81 44,621.62 35,000.00 14.29 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 3,299,936.00 3,474,711.00 3,783,601.00 3,000,000.00 11.00 % 3,330,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 3,012.00 5,447.00 3,090.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,745,801.64 21,144,167.29 23,389,735.43 20,724,000.00 22,259,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 3,015,032.00 14,891,812.00 14,978,874.00 14,900,000.00 2.35 % 15,250,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,015,032.00 14,891,812.00 14,978,874.00 14,900,000.00 15,250,000.00

รวมทุกหมวด 33,206,068.93 47,086,470.57 52,030,212.17 49,000,000.00 51,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  13:59:00 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,340,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 2,950,000 บาท
ประมาณการตั้งรับเพิ่มเติมรายการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากการจัดเก็บภาษีบํารุงท้อง
ที่ ได้ถูกยกเลิกและนําไปรวมจัดเก็บกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง และเหตุที่ยังต้องประมาณการตั้งรับไว้เนื่องจากได้ทําการตรวจสอบ
แล้วยังมีผู้ค้างชําระภาษีบํารุงท้องที่ในส่วนที่เหลืออยู่
ภาษีป้าย จํานวน 387,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ มีรายรับจริงประเภทภาษีป้าย สูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ในปี
ปัจจุบันและได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่า
จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,050,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,700 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ มีรายรับจริงประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย
สุรา สูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ในปีปัจจุบันและได้ทําการตรวจสอบยอด
รายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่
สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่
แล้ว
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบ
อนุญาตการพนัน ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับ
จริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบ
อนุญาตการพนัน ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับ
จริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 820,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่า
จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียง
กับจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัด
ทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียง
กับจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ ปรากฏว่ามีรายรับจริงประเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพัก ตํ่ากว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ในปีที่แล้ว จึงประมาณ
การตั้งรับไว้ตํ่ากว่าจํานวนเงินประมาณการที่ตั้งรับไว้ปีที่แล้ว
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน 3,800 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่า
จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่า
จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่า
จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากเป็นประเภทรายได้ที่เกิด
จากการผิดสัญญาซึ่งเป็นรายได้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับ
การบริหารสัญญานั้น จึงประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับจํานวนเงินประมาณ
การที่ตั้งรับไว้ปีที่แล้ว
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 7,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัด
ทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงใกล้เคียง จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้
เคียงกับจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่า
จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่า
จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ จึง
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากมีบางปีงบประมาณที่มีรายได้จาก
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ที่เป็นรายได้ไม่จัดอยู่ในประเภทรายได้ตามที่กําหนด
ไว้ จึงประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับจํานวนเงินประมาณการที่ตั้งรับไว้ปีที่
แล้ว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 430,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 430,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดดอกเบี้ยของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียง
กับยอดรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 8,500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 8,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ ปรากฏว่ามีรายรับจริงประเภทรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ปีงบประมาณที่ผ่านมาสูง ประกอบกับมีรายงานแจ้งยอดรายได้
จากกิจการประปาเพิ่มเติม จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าจํานวนเงิน
ประมาณการที่ตั้งรับไว้ปีที่แล้ว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 171,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มเติมรายการ เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ มีรายรับจริงที่เกิดจากเงินที่มีผู้อุทิศให้ ซึ่งมิได้ตั้งรับไว้ในปีที่
แล้ว จึงประมาณการตั้งรับเพิ่มเติมรายการ
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ มีรายรับจริงที่เกิดจากค่าขายแบบแปลน ใกล้เคียงกับประมาณ
การรายรับที่ตั้งไว้ในปีที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับจํานวนเงิน
ประมาณการที่ตั้งรับไว้ปีที่แล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ มีรายรับจริงซึ่งเป็นรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ สูงกว่าประมาณการที่
ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าจํานวนเงินประมาณ
การที่ตั้งรับไว้ปีที่แล้ว
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,259,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงภาษีและค่าธรรมเนียมรถ
ยนต์หรือล้อเลื่อนของปีงบประมาณที่ผ่านมา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับ
จริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีที่ผ่าน
มา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ
. กําหนดแผนฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริง
ที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัด
สรรรายได้ฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่
สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ มีรายรับจริงประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ สูงกว่าที่ได้ประมาณการ
ไว้ในปีปัจจุบันและได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบประมาณที่
ผ่านมา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่า
จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ มีรายรับจริงประเภทภาษีสรรพสามิต ใกล้เคียงกับที่ได้ประมาณ
การไว้ในปีปัจจุบันและได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้ง
รับไว้สูงกว่าจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงค่าภาคหลวงและค่า
ธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ปรากฏว่า
มียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดรายรับ
จริงของปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงค่าภาคหลวงแร่ของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้ง
รับไว้ใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ มีรายรับจริงประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม สูงกว่าที่ได้
ประมาณการไว้ในปีปัจจุบันและได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปี
งบประมาณที่ผ่านมา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการ
ตั้งรับไว้สูงกว่าจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 3,330,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่า
จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบ
ประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้า
บาดาล ปรากฏว่ามียอดเงินรายรับจริงที่ใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปี
ปัจจุบันและในปีที่ผ่านมา จึงประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,250,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,250,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัด
ทํางบประมาณ ปรากฏว่ามีรายรับจริงประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทําที่ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรเหลืออยู่ซึ่งคาดว่าจะได้รับเพิ่มเติม และงบประมาณที่ได้รับมาแล้ว
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ตั้งรับไว้ จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าจํานวน
เงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080 532,080 532,080 0 % 532,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 45,600 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 90,720 90,720 90,720 90,720 0 % 90,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,523,156.12 1,523,400 1,433,899.35 1,511,220 6.81 % 1,614,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,237,156.12 2,237,400 2,147,899.35 2,225,220 2,328,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,320,277.06 2,576,037 2,527,650 3,811,160 -2.96 % 3,698,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 79,800 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 163,800 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 465,600 619,138.06 697,198.06 823,680 1.4 % 835,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000 87,806.44 91,273.12 95,160 -12.11 % 83,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,101,477.06 3,534,981.5 3,568,121.18 4,982,000 4,869,000

รวมงบบุคลากร 5,338,633.18 5,772,381.5 5,716,020.53 7,207,220 7,197,120

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อําเภอเมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 3,350 409,940 5.88 % 434,060

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

ค่าเช่าบ้าน 45,600 34,600 19,800 38,900 54.24 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 21,438 18,990 16,030 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 67,038 53,590 39,180 488,840 534,060

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 316,828 239,912 226,231 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 0 0 288,800 0 % 288,800

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบและจัดทําเว็บ
ไซด์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่าย
เอกสาร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่ารับวารสาร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,440 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 0 500,000 40 % 700,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 119,714.76 187,664.9 250,000 20 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ในการประชุม อบรม สัมมนา
ของผู้บริหาร อบต. สมาชิก อบต. และ
พนักงาน อบต.

103,847.84 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการกิจกรรม 5ส. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตาม
แนวทางพระราชดํารัส 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน 
(Happy and Healthy Workplace) 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 182,888 193,638 54,251 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 609,003.84 553,264.76 468,146.9 1,368,800 1,638,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 125,490 143,458 132,863 120,000 -7.51 % 110,986

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,240 8,340 4,896 10,000 50 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,940 39,994 39,690 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,000 24,289 0 40,000 -25 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 58,674.13 82,408.03 91,161.68 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 17,452 6,237 10,412 56,000 -10.71 % 50,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 220,710 46,390 57,860 120,000 -21.67 % 94,000

รวมค่าวัสดุ 471,506.13 351,116.03 336,882.68 496,000 449,986

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 318,956.03 379,509.44 370,567.16 360,000 0 % 360,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 14,156.1 29,534.49 28,792.63 25,000 0 % 25,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,058 170 208 2,000 0 % 2,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 62,274 55,158.5 26,964 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 396,444.13 464,372.43 426,531.79 447,000 447,000

รวมงบดําเนินงาน 1,543,992.1 1,422,343.22 1,270,741.37 2,800,640 3,069,846
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ - 
ชํานาญการ 0 0 0 16,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ - 
ชํานาญการ 0 0 0 24,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 0 0 188,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

0 0 94,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จํานวน ๒ เครื่อง 0 2,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน ๒ ตู้ 0 9,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 
2 หลัง 0 0 8,800 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด 0 8,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อถังนํ้า แบบสเตนเลส ขนาด 2,000 
 ลิตร 0 15,000 0 0 0 % 0

ชุดรับแขก 0 0 0 0 100 % 30,000

โต๊ะกราบพระพร้อมที่รองเข่า 0 0 0 0 100 % 6,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง 0 1,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา จํานวน 1 
เครื่อง 0 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1)ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0 16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 32,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 0 16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 0 0 32,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 0 0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา 0 0 0 7,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้า จํานวน ๑ เครื่อง 0 4,500 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 12,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 73,700 174,100 268,400 36,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องประชุมฯ 0 0 0 0 100 % 490,000

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 345,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทาง
ไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย เฉพาะชุด
ภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) จํานวน 21 
แห่ง ภายในหมู่ที่ 1 - 8 ต.วังตะกู อ
.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

0 0 1,148,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,148,000 0 835,000

รวมงบลงทุน 0 73,700 1,322,100 268,400 871,800
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งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0 0 18,000 0 0 % 0

ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิ
ใช่เพื่อ
การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และหรือสิ่งก่อสร้าง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 18,000 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 18,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,882,625.28 7,268,424.72 8,326,861.9 10,296,260 11,158,766

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 799,800 827,100 871,620 1,126,600 9.03 % 1,228,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 2,210 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 35,000 20 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 707,458 717,588.39 731,520 1,020,720 2.43 % 1,045,560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 76,066.5 71,838.71 72,000 112,260 -16.68 % 93,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,627,534.5 1,658,527.1 1,717,140 2,294,580 2,409,420

รวมงบบุคลากร 1,627,534.5 1,658,527.1 1,717,140 2,294,580 2,409,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 190,000 63.16 % 310,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 33,000 71,000 69.01 % 120,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,800 5,800 5,000 15,400 -10.39 % 13,800

รวมค่าตอบแทน 39,800 41,800 38,000 276,400 443,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 166,586 170,296 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 180,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 220,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 15,135 5,820 40,000 0 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ในการประชุม อบรม สัมมนา
ของพนักงาน อบต.

26,180 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปี 2562 0 0 0 27,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS)

0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,110 14,160 20,355 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 34,290 195,881 196,471 277,000 620,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,800 80,361.5 99,995 100,000 0 % 100,000

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 2,983 1,800 7,500 0 % 7,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 9,200 9,200 20,000 0 % 20,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 69,660 99,640 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 18,800 162,204.5 210,635 237,500 237,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 3,000 300 % 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,790 6,573 3,468 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,790 6,573 3,468 13,000 22,000

รวมงบดําเนินงาน 105,680 406,458.5 448,574 803,900 1,323,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ เก้าอี้สํานักงาน จํานวน ๑๐ 
ตัวๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท 16,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน 0 0 0 0 100 % 85,800

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 0 0 0 105,200 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 27,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ปฏิบัติการ-ชํานาญการ 0 0 0 9,800 -50 % 4,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล 0 0 0 66,000 -33.33 % 44,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) 0 3,300 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) 0 0 0 0 100 % 5,200

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

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 16,000 0 0 100 % 5,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 0 29,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (33 หน้า/นาที) 0 0 15,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จํานวน 1 เครื่อง 0 5,800 0 0 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 0 6,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 69,300 15,000 231,400 144,900

รวมงบลงทุน 16,000 69,300 15,000 231,400 144,900

รวมงานบริหารงานคลัง 1,749,214.5 2,134,285.6 2,180,714 3,329,880 3,877,620

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,631,839.78 9,402,710.32 10,507,575.9 13,626,140 15,036,386

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(3) โครงการระวังป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 0 0 7,800 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม อปพร. 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 7,800 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 7,800 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 7,800 50,000 50,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 23,000 30,000 9,630 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 23,000 30,000 9,630 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 23,000 30,000 9,630 20,000 20,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อสายยางดับเพลิง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 
ยาว 30 เมตร จํานวน 2 เส้น และขนาด 
2 นิ้วครึ่ง ยาว 20 เมตร จํานวน 2 เส้น

0 0 24,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 24,000 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 100,000
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายนํ้าดับ
เพลิง ขนาด 4 x 4 x 4 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 3 จุด

0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 150,000 100,000

รวมงบลงทุน 0 0 24,000 150,000 100,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 23,000 30,000 33,630 170,000 120,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 23,000 30,000 41,430 220,000 170,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 278,820 950,357.41 1,088,484 1,244,280 9 % 1,356,240

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,770 287,040 319,172.9 418,560 2.98 % 431,040

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 31,800 22,570.32 20,280 18.34 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 324,590 1,311,197.41 1,472,227.22 1,725,120 1,853,280

รวมงบบุคลากร 324,590 1,311,197.41 1,472,227.22 1,725,120 1,853,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 150,000 5.27 % 157,900

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100 25,600 26,200 33,000 -69.7 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 2,100 25,600 26,200 183,000 167,900
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 31,253.57 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 52,380.96 42,025 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ในการประชุม อบรม สัมมนา
ของพนักงาน อบต.

40,270.48 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 594,000 550,800 555,660 -0.37 % 553,580

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,700 82,038.53 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 71,524.05 649,080.96 674,863.53 635,660 633,580

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 11,400 34,989 21,000 -4.76 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,680 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 22,936 24,210 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 230 0 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,484 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 38,350 33,990 50,000 0 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 230 78,170 98,869 146,000 155,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 60,215.82 0 0 0 0 % 0

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 1,254.04 963 2,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 60,215.82 1,254.04 963 2,000 0
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รวมงบดําเนินงาน 134,069.87 754,105 800,895.53 966,660 956,480

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ 44,000 บาท

88,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 0 88,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน
ประตู-หน้าต่าง ของ ศพด.วัดวังตะกู 0 41,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นวางโทรทัศน์ จํานวน 1 ชุด 0 0 3,600 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นวางรองเท้า 2 ชั้น 0 1,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นอเนกประสงค์ 6 ช่อง 0 7,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อติดตั้งพัดลมโคจร 18 นิ้ว 0 35,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 
4 หลัง 0 0 17,600 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด 0 0 8,500 0 0 % 0

ชั้นเอนกประสงค์ 6 ช่อง 0 0 0 7,000 -100 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 0 2,300 -100 % 0

โต๊ะสแตนเลส 0 0 0 11,200 -100 % 0

โต๊ะอนุบาลหน้าขาว พร้อมม้านั่งยาว 2 
ตัว 0 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 0 32,000 0 0 0 % 0

เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ (3 เครื่อง) 0 0 0 34,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง 0 0 1,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี จํานวน 1 
เครื่อง 0 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อตู้ยาสามัญประจําบ้าน จํานวน 1 ตู้ 0 0 1,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 32,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 0 8,600 0 % 8,600

จัดซื้อเครื่อง Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0 17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 0 0 16,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 0 0 0 320,000 -100 % 0

ชุดโต๊ะม้าหิน 0 0 0 14,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 8,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 88,000 230,500 63,600 459,100 8,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อทราย 0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 4 0 15,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างหลังคา และอ่างแปรง
ฟันเด็ก 0 0 0 261,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างหลังคา อ่างแปรงฟัน
และทาสีรั้ว ค.ส.ล. บริเวณอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู 2 (หมู่ที่ 4)

0 0 361,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น
สนาม 0 0 0 0 100 % 147,000

โครงการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดวังตะกู ม.2 0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการปรับปรุงห้องครัวและรั้ว ค.ส.ล
. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู 1 0 0 261,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู 0 0 0 0 100 % 480,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง 0 24,200 9,080 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 139,200 631,080 261,000 747,000

รวมงบลงทุน 88,000 369,700 694,680 720,100 755,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 546,659.87 2,435,002.41 2,967,802.75 3,411,880 3,565,360

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 102,260 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 102,330 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 204,590 0 0 0 0

รวมงบบุคลากร 204,590 0 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

153,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู

259,200 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้
ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัง
ตะกู

10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การคัด
แยกขยะ 0 0 17,100 0 0 % 0

โครงการชุมชนรักการอ่าน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 0 0 31,540 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน 0 0 19,300 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น” 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 422,200 0 67,940 120,000 120,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 797,723.08 851,910.8 815,913.92 1,030,916 -9.67 % 931,274

รวมค่าวัสดุ 797,723.08 851,910.8 815,913.92 1,030,916 931,274

รวมงบดําเนินงาน 1,219,923.08 851,910.8 883,853.92 1,150,916 1,051,274
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,531,000 1,924,000 1,772,996 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวัน 0 0 0 1,844,000 -11.06 % 1,640,000

รวมเงินอุดหนุน 1,531,000 1,924,000 1,772,996 1,844,000 1,640,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,531,000 1,924,000 1,772,996 1,844,000 1,640,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,955,513.08 2,775,910.8 2,656,849.92 2,994,916 2,691,274

รวมแผนงานการศึกษา 3,502,172.95 5,210,913.21 5,624,652.67 6,406,796 6,256,634

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 366,060 389,280 971,760 2.36 % 994,680

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 737,364.52 805,800 816,480 1.28 % 826,940

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 85,471.61 90,420 84,300 -0.36 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,230,896.13 1,327,500 1,914,540 1,947,620

รวมงบบุคลากร 0 1,230,896.13 1,327,500 1,914,540 1,947,620

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 4,450 115,000 40.7 % 161,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 28,140 36,540 44,000 13.64 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 12,015.25 10,143.5 12,000 66.67 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 40,155.25 51,133.5 171,000 231,800

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  13:59:59 หน้า : 17/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 12,500 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 11,741 89,000 40,000 -25 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 79,996.8 121,611.03 120,000 -16.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 104,237.8 210,611.03 180,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 5,869 3,770 10,000 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 9,001 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 38,520 26,857 80,000 -25 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 235,069.42 314,176.1 350,000 0 % 350,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 117,200 156,100 160,000 0 % 160,000

วัสดุการเกษตร 0 54,940 31,270 50,000 3.2 % 51,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,564 15,610 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 5,250 8,400 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 18,250 20,930 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 485,662.42 586,114.1 740,000 771,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 3,000 300 % 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 3,384 3,665 4,000 0 % 4,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 3,384 3,665 7,000 16,000

รวมงบดําเนินงาน 0 633,439.47 851,523.63 1,098,000 1,169,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ 0 0 0 0 100 % 6,400

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ 0 0 0 0 100 % 9,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 814,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 0 0 0 17,600 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 19,000 -100 % 0

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 0 0 100 % 9,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0 15,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 44,865 16,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,865 16,400 850,600 25,600

รวมงบลงทุน 0 59,865 16,400 850,600 25,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 1,924,200.6 2,195,423.63 3,863,140 3,142,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(๒) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

0 0 28,941 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 23,200

รวมค่าใช้สอย 0 0 28,941 0 23,200

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 120,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 120,000 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 120,000 0 28,941 0 23,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 160,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 60,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0 160,000

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 180,000 0 28,941 0 183,200

รวมแผนงานสาธารณสุข 180,000 1,924,200.6 2,224,364.63 3,863,140 3,325,820
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 897,180 585,060 618,660 879,920 35.8 % 1,194,960

เงินประจําตําแหน่ง 84,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 680,488.96 830,540.32 864,000 864,000 0 % 864,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 77,963.28 92,516.12 96,000 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,739,632.24 1,550,116.44 1,620,660 1,881,920 2,196,960

รวมงบบุคลากร 1,739,632.24 1,550,116.44 1,620,660 1,881,920 2,196,960

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,200 0 97,100 370,000 0 % 370,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 64,280 130,200 150,780 160,000 0.75 % 161,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,687 17,000 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 99,167 147,200 247,880 550,000 551,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 676,068.5 0 110,340 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 27,457 25,014 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ในการประชุม อบรม สัมมนา
ของพนักงาน อบต.

19,947.84 0 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 169,185 55,745 238,770 479,948 25.01 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 865,201.34 83,202 374,124 629,948 750,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 14,298 5,150 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 419,529 239,970 460,000 -13.04 % 400,000

วัสดุก่อสร้าง 0 378,736 866,147 740,000 -5.41 % 700,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 64,671 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 199,565.2 29,627.8 25,204.8 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 1,471,680 796,106.75 1,200,000 66.67 % 2,000,000

วัสดุการเกษตร 70,060 0 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 1,935 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 7,860 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 19,970 17,530 35,000 0 % 35,000

วัสดุอื่น 91,130 1,850 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 425,426.2 2,343,550.8 1,952,043.55 2,530,000 3,230,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 16,696.28 0 0 3,000 300 % 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,798 0 0 3,500 85.71 % 6,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,494.28 0 0 6,500 18,500

รวมงบดําเนินงาน 1,410,288.82 2,573,952.8 2,574,047.55 3,716,448 4,549,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 7,400
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ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 9,800

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่อง 0 0 3,000 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่อง 0 0 2,400 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์เรือไฟเบอร์กลาสพร้อม
เครื่องยนต์ (เรือท้องแบนช่วยภัย) 
จํานวน ๑ ลํา

87,000 0 0 0 0 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 141,000 407.09 % 715,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า (เฉพาะตัว
เครื่อง) 0 6,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อปั้มสูบนํ้าตะกอนเลน 0 5,500 0 0 0 % 0

ปั้มสูบนํ้าหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 
พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 160,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อขาตั้งกล้อง จํานวน 1 อัน 0 0 2,500 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม 0 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล 0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 0 0 0 0 100 % 6,300

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

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 0 22,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA 0 3,200 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 1 เครื่อง 0 0 2,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสูบจ่ายสารเคมีนํ้าประปา (ปั้มโด๊ส
) 0 0 0 129,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายสารเคมีนํ้าประปา 
(ปั้มโดส) 0 129,000 0 44,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายสารเคมีนํ้าประปา 
(ปั๊มโด๊ส) จํานวน 3 เครื่อง 0 0 129,000 0 0 % 0

ปั้มซัมเมอร์ส 0 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 234,096 218,965 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 87,000 400,596 358,665 556,000 780,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  หมู่ที่ 
6 0 0 0 210,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงที่ทําการฯ 0 0 0 0 100 % 465,000

โครงการปรับปรุงที่ทําการฯ   หมู่ที่ 4 0 0 0 465,000 -100 % 0

งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้า ห้องส้วม 
หมู่ที่ 4 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ 0 169,660 43,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 169,660 43,000 675,000 665,000

รวมงบลงทุน 87,000 570,256 401,665 1,231,000 1,445,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,236,921.06 4,694,325.24 4,596,372.55 6,829,368 8,192,160
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 633,790 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 633,790 0 0 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 95,443 0 0 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 12,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 107,443 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 741,233 0 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ (ขนาด 300 w/
แผง) จํานวน 4 แผง (ตามโครงการ
ระบบสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสง
อาทิตย์)

0 36,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 36,000 0 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) 0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางหินคลุก  
หมู่ที่ 3 0 0 0 197,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางหินคลุก 
หมู่ที่ 1, 2 0 93,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางหินคลุก 
หมู่ที่ 6 0 217,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 0 0 0 456,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 0 0 0 452,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 0 0 0 0 100 % 346,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 0 0 494,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  หมู่ที่ 2 0 0 0 273,000 -65.2 % 95,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 2 0 0 0 466,000 -81.97 % 84,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 3 0 366,000 0 493,000 -54.36 % 225,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 5 0 269,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 6 0 783,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 8 0 0 0 324,000 -50.62 % 160,000

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายใน
ตําบล หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และหมู่ที่ 
8

0 0 339,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายใน
ตําบล หมู่ที่ 2, 4, 5, 6 และหมู่ที่ 8 0 234,900 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 1 0 0 1,017,800 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรฯ หมู่ที่ 
1, 7 0 0 0 0 100 % 459,000

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรฯ หมู่ที่ 
3 0 0 0 0 100 % 189,000

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรฯ หมู่ที่ 
5, 6 0 0 0 0 100 % 468,000

โครงการพัฒนาระบบผลิตนํ้าประปา หมู่
ที่ 8 0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
5 0 0 463,000 0 0 % 0
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โครงการวางท่อระบายนํ้า
ช่วงที่ ๑ ท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ศก. ๐.๔๐ 
ม. ยาว ๖๒ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 
๑๐ เมตร จํานวน ๖ บ่อพัก
ช่วงที่ ๒ ท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ศก. ๐.๖๐ 
ม. ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 
๑๐ เมตร จํานวน ๑๐ บ่อ เริ่มจากบ้าน 
นายอุไร เชื่อมบางแพ เชื่อมถึงท่อระบาย
นํ้า ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ ๓ ต.วังตะกู อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.วังตะกู)

389,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 6 
เมตร ยาว 220 เมตร ผิวจราจรดินลูกรัง 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. ปริมาณดินลูกรัง 
198 ลบ.ม. บริเวณรอบสระเก็บนํ้าดิบ
ในระบบประปาผิวดิน อบต.วังตะกู หมู่ที่ 
8

87,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระ
เก็บนํ้าดิบระบบประปาผิวดิน อบต.วัง
ตะกู หมู่ที่ 8

0 453,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 4 0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางหินคลุก 
หมู่ที่ 3, 4 0 237,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 5 0 0 0 459,000 -100 % 0

โครงการวางท่อเมนประปา HDPE.PN 
10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. (3 
นิ้ว) ความยาว 1,450 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความ
ร้อน) หมู่ที่ 8

0 465,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
4 , 6 0 0 0 419,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
6 0 0 0 494,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  13:59:59 หน้า : 27/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
7 0 0 0 0 100 % 368,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 476,000 3,117,900 2,613,800 4,033,000 2,499,000

รวมงบลงทุน 476,000 3,153,900 2,613,800 4,033,000 2,499,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,217,233 3,153,900 2,613,800 4,033,000 2,499,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,480 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 18,480 0 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 745,150 723,807 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 700,000 0 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 0 745,150 723,807 700,000 700,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 132,450 200,850 250,000 -64.8 % 88,000

รวมค่าวัสดุ 0 132,450 200,850 250,000 88,000

รวมงบดําเนินงาน 18,480 877,600 924,657 950,000 788,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 32,150 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์
บรรทุกขยะเพื่อใช้เป็นรถบรรทุก
อเนกประสงค์

0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,150 0 0 300,000

รวมงบลงทุน 0 32,150 0 0 300,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 18,480 909,750 924,657 950,000 1,088,000
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งานบําบัดนํ้าเสีย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 50 
เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จํานวน
บ่อพัก 5 บ่อ เริ่มจากทางเข้าวัดวังตะกู 
เชื่อมลงท่อระบายนํ้าทางหลวง (ฝั่งตรง
ข้าม รพ.สต.วังตะกู) หมู่ที่ 1

75,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 75,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 75,000 0 0 0 0

รวมงานบําบัดนํ้าเสีย 75,000 0 0 0 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,547,634.06 8,757,975.24 8,134,829.55 11,812,368 11,779,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่
บ้าน / ตําบล และการจัดทําแผนชุมชน 32,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล 0 12,362 18,024 50,000 0 % 50,000

โครงการชวนลูกเล่นตามรอยพระ
ยุคลบาทเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กตาม
วัย

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 810 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย“
ธนาคารขยะชุมชน”ตําบลวังตะกู 0 0 0 150,000 -60 % 60,000
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 0 0 8,770 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแปรรูป
กล้วย 34,825 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาว 9,490 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 0 19,920.5 15,887 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพับ
เหรียญโปรยทาน 150 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตําบลวังตะกู 0 0 33,840 45,000 0 % 45,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 31,572 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมในสตรีไทย 0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาคลองเจดีย์
บูชา และคลองวังตะกู 0 0 14,128 39,000 130.77 % 90,000

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมอาชีพซ่อมเครื่องใช้
ไฟฟ้า 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
“Clean Food Good Taste” 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 76,465 32,282.5 91,459 595,572 315,000

รวมงบดําเนินงาน 76,465 32,282.5 91,459 595,572 315,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 76,465 32,282.5 91,459 595,572 315,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 76,465 32,282.5 91,459 595,572 315,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
สําหรับประชาชน 0 0 17,700 70,000 0 % 70,000

โครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 17,700 70,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 17,700 70,000 120,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 17,700 70,000 120,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ๒๕๕๘ 60,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๘

66,625 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

40,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๙ 10,540 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 10,340 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  14:00:00 หน้า : 31/38
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม ประจําปี 
2562

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 10 ประจําปี 2561

0 0 25,450 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 10  28 กรกฎาคม 
ประจําปี 2562

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหาคม ประจําปี 2561

0 0 18,916 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหาคม ประจําปี 2562 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 0 0 16,838 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจําปี 
2560 0 25,132 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีรดนํ้าขอพรผู้
สูงอายุ 0 0 14,067 40,000 0 % 40,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 31,652 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 177,165 35,472 106,923 280,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 177,165 35,472 106,923 280,000 300,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 177,165 35,472 106,923 280,000 300,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  14:00:00 หน้า : 32/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่อง
เที่ยวโดยชุมชน 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่อง
เที่ยวในชุมชน 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000 40,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 40,000 40,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 177,165 35,472 124,623 390,000 460,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียง 0 23,450 0 50,000 0 % 50,000

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ใน
การเกษตร 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัวในครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรเบื้อง
ต้นและกําจัดศัตรูพืช 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวี
ปลอดภัย 0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการส่งเสริมอาชีพถนอมผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 0 7,565 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการให้ความรู้การขยายพันธุ์พืช 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้การใช้สารเคมี
เกษตรอย่างถูกต้องปลอดภัย 0 7,250 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 38,265 0 105,000 105,000

รวมงบดําเนินงาน 0 38,265 0 105,000 105,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 38,265 0 105,000 105,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 38,265 0 105,000 105,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,000 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 96,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 960,000 0 0 0 0

รวมงบบุคลากร 960,000 0 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 351,864 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 351,864 0 0 0 0
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ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 104,070 0 0 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 607,066 0 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 97,230.8 0 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 1,708,565 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,516,931.8 0 0 0 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,761,740.24 1,709,069.38 1,907,080.48 2,000,000 20 % 2,400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,761,740.24 1,709,069.38 1,907,080.48 2,000,000 2,400,000

รวมงบดําเนินงาน 4,630,536.04 1,709,069.38 1,907,080.48 2,000,000 2,400,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าครุภัณฑ์ปั้มนํ้าหอยโข่งเหล็กหล่อ 
ขนาด 6 นิ้ว 70,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อปั้มแช่ (ปั้มจุ่ม) ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 
220 V 0 0 28,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายสารเคมีนํ้าประปา 
(ปั้มโด๊ส) 0 0 114,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายสารเคมีนํ้าประปา 
(ปั้มโดส) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 
ขนาด 120 ลิตร/ชั่วโมง จํานวน 1 
เครื่อง

44,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 114,000 0 142,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10  ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 90 มม. (3 นิ้ว) หมู่ที่ 8

0 197,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา เปลี่ยน
ท่อเมนประปาเดิม ท่อพีวีซี ๓ นิ้ว เป็น 
HDPE.PN ๖.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง ๑๖๐ มม. (๖ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ 
ความยาว ๒๕๔ เมตร เริ่มจากท่อเมน
ประปา HDPE.PN ๖.๓ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. เดิม บริเวณริม
คลองชลประทาน ๘ ขวา ๕ ซ้าย (ฝั่ง
ตะวันออก) มาเชื่อมต่อจุดแยกบริการ 
ริมถนนซอยลานกีฬา หมู่ที่ ๘ ต.วังตะกู 
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ตามแบบ 
อบต. วังตะกู พร้อมป้ายโครงการ

151,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2, 6 0 0 0 0 100 % 244,000

โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 0 0 0 0 100 % 106,500

โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 0 0 0 0 100 % 196,000

โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6, 8 0 0 0 0 100 % 394,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาและผนัง
ลวดตาข่ายเหล็กสําเร็จรูป หมู่ที่ 8 0 341,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ภาย
ในระบบประปา หมู่ที่ 8 0 449,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 0 74,600 231,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 0 149,000 497,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ้า ระบบ
ประปาผิวดิน หมู่ที่ 8 0 243,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณระบบ
ประปาผิวดิน อบต.วังตะกู หมู่ที่ 8 0 229,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการวางท่อเมนประปา HDPE.PN 
10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. 
หมู่ที่ 7

0 0 25,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 151,000 1,682,600 753,000 0 940,500

รวมงบลงทุน 265,000 1,682,600 895,000 0 940,500

รวมงานกิจการประปา 5,855,536.04 3,391,669.38 2,802,080.48 2,000,000 3,340,500

รวมแผนงานการพาณิชย์ 5,855,536.04 3,391,669.38 2,802,080.48 2,000,000 3,340,500

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 154,818 178,141 189,491 247,644 -11.16 % 220,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 7,940 13.35 % 9,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 6,320,100 6,675,500 7,796,400 3.09 % 8,037,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,000 883,200 917,600 1,056,000 0 % 1,056,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2,000 6,000 6,000 12,000 0 % 12,000

สํารองจ่าย 55,306 22,260 0 300,000 -16.67 % 250,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 413,867 260,000 260,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.วังตะกู (สปสช.) 0 0 0 220,000 0 % 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 250,000 272,430 289,000 341,000 4.84 % 357,500

รวมงบกลาง 879,991 7,942,131 8,337,591 9,980,984 10,211,500

รวมงบกลาง 879,991 7,942,131 8,337,591 9,980,984 10,211,500

รวมงบกลาง 879,991 7,942,131 8,337,591 9,980,984 10,211,500

รวมแผนงานงบกลาง 879,991 7,942,131 8,337,591 9,980,984 10,211,500

รวมทุกแผนงาน 23,873,803.83 36,765,619.25 37,888,606.23 49,000,000 51,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
อําเภอ เมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,158,766 บาท

งบบุคลากร รวม 7,197,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,328,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนของนายก อบต. จํานวน 1 อัตรา  และรองนายก อบ
ต. จํานวน 2 อัตรา  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
  หมายเหตุ รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปีงบประมาณ พ.ศ
.2561) ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท  เป็น
เงิน 38,760,148.17  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก อบต. และรอง
นายก อบต.  งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
  หมายเหตุ รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปีงบประมาณ พ.ศ
.2561) ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท เป็น
เงิน  38,760,148.17  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษของนายก อบต. จํานวน 1 อัตรา และรอง
นายก อบต. จํานวน 2 อัตรา งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
  หมายเหตุ รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปีงบประมาณ พ.ศ
.2561) ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท เป็น
เงิน 38,760,148.17  บาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทน ของเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1
 อัตรา งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
  หมายเหตุ รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปีงบประมาณ พ.ศ
.2561) ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท เป็น
เงิน 38,760,148.17  บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,614,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภา อบต. งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
  หมายเหตุ รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปีงบประมาณ พ.ศ
.2561) ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท เป็น
เงิน  38,760,148.17 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,869,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,698,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล การรับโอน การเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงินตามสิทธิ
ที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตําแหน่ง 
นักบริหารงานท้องถิ่น , นักบริหารงานทั่วไป , นักทรัพยากรบุคคล , นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน , นิติกร , นักพัฒนาชุมชน ,นักวิชาการ
เกษตร , เจ้าพนักงานธุรการ , เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณ
ภัย , นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในสํานัก
งานปลัดและที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.วัง
ตะกู  งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งและ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
ตามแผนอัตรา
กําลังสามปี ของ อบต.วังตะกู งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มต่างๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลของปลัด อบต
. , รองปลัด อบต. ,หัวหน้าสํานักปลัด และผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกา
คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานการกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 835,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งใน
สํานักงานปลัด และการปรับปรุงค่าตอบแทน ตามแผนอัตรากําลังสามปี
ของ อบต.วังตะกู ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานขับรถ
ยนต์, ภารโรง , คนงาน , ยาม , พนักงานดับเพลิง  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 83,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับการ
บรรจุ แต่งตั้งในสํานักงานปลัดตามแผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.วัง
ตะกู ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ ภารโรง คน
งาน ยาม  พนักงานดับเพลิง งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งบดําเนินงาน รวม 3,069,846 บาท
ค่าตอบแทน รวม 534,060 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 434,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็น (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ   จํานวน 400,000 บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่วไป (00111)  
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
  (2) ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง   จํานวน 10,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ และค่าสมนาคุณ เป็นต้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
         (3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ปฏิบัติกิจการของ อบต.   จํานวน  24,060
  บาท
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างบุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของ อบต. เป็นต้น (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2553 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ใน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้
มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าใช้สอย รวม 1,638,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติมเสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์หรือ
ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ค่าจ้าง
สํารวจ ตรวจสอบ ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าจ้างเหมาดูด
ส้วม ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่ายใน
การจ้างที่ปรึกษาหรือประเมินองค์กร รวมถึงค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์หรือ
ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 288,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน (เช่าธรณีสงฆ์วัดวังตะกู ตาม
หนังสือสัญญาเช่าที่ดินรวมสองโฉนด มีกําหนดยี่สิบแปดปี สัญญาลงวันที่
วันที่ 21 กันยายน 2554)  งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา การดําเนินคดีใน
ชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ค่าสินไหมทดแทน เป็น
ต้น งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบและจัดทําเว็บไซด์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการดูแลระบบ จัดทําเว็บไซด์และพัฒนาปรับปรุงฐาน
ข้อมูลในหน้าเว็บไซด์ของ อบต. งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารในการจัดทําข้อ
บัญญัติ , แผนพัฒนา ตลอดจนเอกสารต่างๆ ของ อบต.วังตะกู งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่ารับวารสาร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับวารสาร เอกสารทางวิชาการ หนังสือพิมพ์รายวัน คู่มือ
ปฏิบัติราชการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไป และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของ อบต. งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น (1) ค่ารับรอง จํานวน  10,000  บาท
  เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในโอกาส
ต่างๆ ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548) งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
  หมายเหตุ ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ล่วงมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 

                 (2) ค่าเลี้ยงรับรอง    จํานวน  10,000  บาท  
                เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)       
         ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม
ทางการ
เมืองในการเลือกตั้งทุกระดับตามความเหมาะสม ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2551 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆสําหรับการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร เป็นต้น ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0318/ว.2795 ลงวันที่ 3 กันยายน 2540
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ
ของ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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โครงการกิจกรรม 5ส. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกิจกรรม 5ส. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรและเสริมสร้างวินัยการทํางานที่ดี ให้
แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรค่า
อาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจํา
เป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารทั่ว
ไป (00111)    
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 20
  หน้าที่ 178

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดํารัส จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราช
ดํารัส และกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่ง
ความเป็นชาติและความสามัคคี เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงาน ลูกจ้างและ
ประชาชนผู้ที่สนใจ น้อมนําพระราชดํารัสมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ
งาน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติ , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 งานบริหารทั่วไป (00111)    
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 22
  หน้าที่ 179

โครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน (Happy and Healthy 
Workplace)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่  น่าทํา
งาน (Happy and Healthy Workplace) เพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศที่ดี เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการทํางานเป็นทีม ให้กับพนักงานและลูกจ้าง โดยจ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารทั่ว
ไป (00111)    
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 19
  หน้าที่ 178
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คงสภาพเดิมสามารถใช้
งานได้ตามปกติ เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายสามารถดําเนินการซ่อมแซม
ได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการ
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (การซ่อมแซมนั้นต้องไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทําต่อโครงสร้างหลักของทรัพย์สิน) ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 งานบริหารทั่วไป (00111) 
         ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าวัสดุ รวม 449,986 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,986 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เช่น กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ์ ชอล์ก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ธง
ชาติ เครื่องเขียน เก้าอี้ ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สํานัก
งานอื่นๆ และไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ) งานบริหารทั่วไป (00111)     
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี้
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
                3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ที่ใช้ในการเปลี่ยน ทดแทน ซ่อม
แซม อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชํารุดที่อยู่ในความดูแลของ อบต. (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ) งานบริหารทั่วไป (00111)       
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด กระดาษ
ชําระ นํ้ายาขัดห้องนํ้า นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาเช็ดกระจก ผงซักฟอก เป็น
ต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท. และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ) งานบริหารทั่วไป 
(00111)       
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน นํ้ามัน
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สําหรับยานพาหนะที่อยู่ในความดูแลของ อบต
. (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท. และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)       
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับยาน
พาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. รวมถึงการจัดซื้อ
นํ้ามันสําหรับยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของส่วนราชการอื่นที่ยืม
มาสนับสนุนแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในตําบล เป็น
ต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ) งานบริหารทั่วไป (00111)  
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  การดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี  ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้า
เขียนป้าย ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในกิจการของ อบต และ
สนับสนุนการประชา
สัมพันธ์การเลือกตั้งทุกระดับ เป็นต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ) งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก เสื้อ กางเกง ถุง
มือ รองเท้า ชุดดับเพลิง เป็นต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ) งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 94,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ หมึกหรือผ้าหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์ และ
อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ) งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 447,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการ อบต.  อาคารสถานที่ที่
เป็นทรัพย์สินของ อบต. อาคารสถานที่ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ อบต
. รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่าย และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกิน
สิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตรวจสอบกระแสไฟฟ้ากรณีเหตุ
ขัดข้องและค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม  การ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560 งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้โทรศัพท์และค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์สํานักงานและค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้สําหรับการติดต่อทางราชการทั่วไป การประสาน
งานในภารกิจต่างๆ ของทุกส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป (00111)      
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ที่ใช้สําหรับการติดต่อทางราชการทั่วไป การประสานงานใน
ภารกิจต่างๆ ของทุกส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป (00111)      
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
การเชื่อมต่อ Internet เพื่อใช้ในกิจการภายในสํานักงาน และให้
บริการ Internet ตําบล แก่ประชาชน   งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

งบลงทุน รวม 871,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดรับแขก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดรับแขก  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ต่างๆ และต้อนรับแขกที่มาร่วมกิจกรรม ราคาชุดละ 30,000
 บาท  จํานวน 1  ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท ตามราคาตลาดจัด
หาทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 14
  หน้าที่ 215
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โต๊ะกราบพระพร้อมที่รองเข่า จํานวน 6,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะกราบพระพร้อมที่รองเข่าไม้สัก  ขนาด 10
 นิ้ว ราคาชุดละ 3,400 บาท  จํานวน 2 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,800
 บาท ตามราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในพิธีสงฆ์ และใน
การจัดกิจกรรม  วันสําคัญต่างๆ  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/2931
 ลว. 15 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ (3) 3.4

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 835,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องประชุมฯ จํานวน 490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 พื้นที่ 126 ตาราง
เมตร อาคารที่ทําการ อบต.วังตะกู  หมู่ที่ 4  วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้อง
ประชุมให้สวยงาม เหมาะสม มีความทันสมัย  สําหรับรองรับการ
ประชุม  การอบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.  ตามแบบกอง
ช่าง อบต.วังตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย) งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)   และ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่...40
...หน้าที่..186...

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ จํานวน 345,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารพระราชคุ
ณาภรณ์ (ชุณห์) ) ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว 14.00 ม. บริเวณข้างที่ทํา
การ อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สําหรับ   ใช้รองรับในการจัดประชุม จัดอบรม และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของ อบต. ตามแบบกองช่าง อบต.วังตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย) งานบริหารทั่วไป (00111)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)   และ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่...39
...หน้าที่..186...

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางการดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะกู  งานบริหารทั่วไป (00111) 
         ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,877,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,409,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,409,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,228,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล การรับโอน การเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงินตามสิทธิ
ที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตําแหน่ง
นักบริหารงานการคลัง, จพง.จัดเก็บรายได้, จพง. พัสดุ , จพง.การเงินและ
บัญชี ตามที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในกองคลัง และที่ปรากฏตามแผนอัตรา
กําลังสามปี ของ อบต.วังตะกู งานบริหารงานคลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มต่างๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ของผู้อํานวย
การกองคลัง และผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานการกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง งานบริหารงานคลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,045,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง ในกอง
คลัง ตามแผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.วังตะกู งานบริหารงาน
คลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 93,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับการ
บรรจุ แต่งตั้ง ในกองคลัง ตามแผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.วัง
ตะกู งานบริหารงานคลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งบดําเนินงาน รวม 1,323,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 443,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
จํานวน  190,000  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารงาน
คลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
  (2) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งด้าน
พัสดุ        จํานวน  120,000  บาท
         เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งด้าน
พัสดุ สําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่  และหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562  งานบริหารงานคลัง (00113)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  งานบริหารงานคลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้
มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารงานคลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
เก็บเงิน
ค่านํ้าประปา ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ค่าจ้างสํารวจ ตรวจ
สอบ ออกแบบ ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาดูดส้วม ค่าเช่าทรัพย์สิน เครื่องขยายเสียง  เวที ค่าจ้าง
แบกหามสัมภาระ  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาหรือประเมินองค์กร ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา รวมถึงค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์หรือค่าใช้
จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น งานบริหารงานคลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล เป็นรายเดือน ซึ่ง
สามารถถ่ายเอกสารโดยใช้กับกระดาษขนาด A5-A3  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานภายในกองคลัง งานบริหารงานคลัง (00113)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน งานบริหารงานคลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29
 กุมภาพันธ์ 2551 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  ลง
วันที่ 9 มกราคม 2555 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  งานบริหารงาน
คลัง (00113)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 42
  หน้า 187

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คงสภาพเดิมสามารถใช้
งานได้ตามปกติ เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายสามารถดําเนินการซ่อมแซม
ได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการ
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (การซ่อมแซมนั้นต้องไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทําต่อโครงสร้างหลักของทรัพย์สิน) ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 งานบริหารงานคลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าวัสดุ รวม 237,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เช่น กระดาษ แฟ้ม ชอล์ก แปรงลบกระดาน ตรายาง ธงชาติ เครื่อง
เขียน เก้าอี้ ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานอื่นๆ และ
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารงานคลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน นํ้ามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สําหรับยานพาหนะ ที่อยู่ในความดูแล
ของกองคลัง (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับยาน
พาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. เป็นต้น งานบริหาร
งานคลัง (00113)       
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  การดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี  ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้า
เขียนป้าย ค่าป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารงานคลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ รวมถึงชุด
โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ที่ราคาจัดหาต่อหนึ่งชุดไม่เกิน 20,000 บาท และ
ไม่ปรากฏ
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ และบัญชีเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT และ
อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
) งานบริหารงานคลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ที่ใช้ในกิจการของ อบต
. งานบริหารงานคลัง (00113)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ที่ใช้ในกิจการของ อบต. งานบริหารงาน
คลัง (00113) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

งบลงทุน รวม 144,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จํานวน 85,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน  จํานวน 3
 เครื่องๆ ละ 28,600  บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2561  วัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งในสํานักงาน (กองคลัง) สําหรับ
ห้องที่ต่อเติมใหม่   
งานบริหารงานคลัง (00113)  โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
  - ขนาดไม่ตํ่ากว่า 18,000 บีทียู
  - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
  - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
  - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
                 ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ลําดับที่ 16 หน้า 216
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โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน/ปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 4,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ-ปฎิบัติงาน/ปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีกันนํ้าและรอยขีดข่วน พร้อม
ลิ้นชัก 2 ฝั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 150 x75 x 75 ซม. 
จํานวน 1 ตัว ราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองคลัง งานบริหารงานคลัง (00113)
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 2  เครื่องๆ ละ 22,000
 บาท ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่  15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในภารกิจและการบริหารงานภายในกอง
คลัง งานบริหารงานคลัง (00113) โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
  คุณลักษณะพื้นฐาน
                - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามรถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
                - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
                - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
                1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
                2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
                3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
                - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
                - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
                - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
                - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
                - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน  1 หน่วย
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)    จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600  บาท  ตามบัญชีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่  15
  มีนาคม  2562  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในภารกิจและการบริหารงานภายในกองคลัง  งานบริหารงาน
คลัง (00113) โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
                - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
                - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
 หน้าต่อนาที (ppm) 
                - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
                - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
                - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
                - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่  15  มีนาคม  2562 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในภารกิจและการบริหารงาน
ภายในกองคลัง งานบริหารงานคลัง (00113)   โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
                - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800  VA (480 Watts)
                - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทําโครงการฝึกอบรม สมาชิก อปพร. ใหม่และฝึก
ทบทวนให้กับสมาชิก อปพร. ที่ได้รับการฝึกมาแล้ว เพื่อให้เกิดความ
รู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วย
งานอื่นๆ ตามความจําเป็น โดยเป็นค่าจัดทําโครงการฝึกอบรม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ การจัดทําเอกสารวิชาการ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกอบรม ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน (00121) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับ
ที่ 7 หน้าที่ 120

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทําโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้
กับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต. เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้ให้เกิดความชํานาญ และ
ทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็น
ต้น โดยเป็นค่าจัดทําโครงการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าสถานที่ การจัดทําเอกสารวิชาการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจัดทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกอบรม  ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับ
ที่  1 หน้าที่ 117

โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทําโครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ตามนโยบายแห่งรัฐในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ อํานวยความสะดวกผู้สัญจรไปมาโดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วย
งานอื่นๆ ตามเหมาะสม โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต้นท์ เช่าเครื่อง
ไฟฟ้า จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการตรวจหา สารเสพติด ตรวจจับ
ปริมาณแอลกอฮอล์สําหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ การจัดทําป้ายรณรงค์ลด
อุบัติเหตุและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับ
ที่ 3 หน้าที่ 118

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:49:21 หน้า : 25/72



งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น ข้อต่อ ข้อแยก หัวฉีด
นํ้า ถังดับเพลิง เป็นต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าติดตั้งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง ขนาด 4 x 4 x 4 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ ในเขตพื้นที่ตําบลวังตะกู จํานวน 2 จุด  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดใน
ชุมชน และเพื่อใช้ส่งนํ้าให้กับรถบรรทุกนํ้าในการระงับเหตุอัคคีภัยได้
อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)  รายละเอียดดังนี้ 
  จุดที่ 1 ริมถนนมาลัยแมน บริเวณคอสะพานฝั่งตรงข้ามบริษัท TOT หมู่
ที่ 6
  จุดที่ 2 ริมถนนซอยลานกีฬา หมู่ที่ 8  
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับ
ที่  16  หน้าที่ 123
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,565,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,853,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,853,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,356,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล การรับโอน การเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงินตามสิทธิ
ที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา , นักวิชาการศึกษา , ครู , ผู้ดูแล
เด็ก  ตามที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.วัง
ตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้    จํานวน  555,360  บาท
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  จํานวน  800,880  บาท
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบกับ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มต่างๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลของ ผู้อํานวย
การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้มีสิทธิได้รับเงินตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กําหนดมาตรฐานการกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 431,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง ใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ภารโรง ตาม
แผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.วังตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้       จํานวน  108,000  บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     จํานวน  323,040 บาท  
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบกับ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับการ
บรรจุ แต่งตั้ง ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก ภารโรง ตามแผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.วังตะกู งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้                จํานวน  12,000  บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป      จํานวน  12,000  บาท  
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบกับ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5

งบดําเนินงาน รวม 956,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 167,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 157,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็น (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ        จํานวน  147,900  บาท  
                เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5
  (2) ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติกิจการของ อบต.        จํานวน  10,000
  บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่
ปรึกษา บุคคล หรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างของ อบต. เป็นต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 และ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้
มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จํานวน  5,000  บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  จํานวน  5,000  บาท 
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบกับ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5

ค่าใช้สอย รวม 633,580 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 553,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต.วังตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) รายละเอียดดังนี้
                - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   
จํานวน  372,400  บาท 
โดยจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต.วังตะกู อัตรามื้อละ 20
 บาท/คน จํานวน 245 วัน โดยการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
 และกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816..2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211)  
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 147
  - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จํานวน  129,200  บาท
โดยจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) ในสังกัด อบต.วังตะกู อัตราคนละ 1,700 บาท/คน โดยการเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816..2/ว 3274  ลงวันที่  19
 มิถุนายน  2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 146
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  จํานวน  51,980  บาท
โดยจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) ในสังกัด อบต.วังตะกู ดังนี้ ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200
 บาท/คน/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท /คน/ปี และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน อัตราคนละ 430 บาท/คน/ปี โดยการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
 และกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816..2/ว 3274  ลงวันที่  19 มิถุนายน  2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211)
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 49
 หน้าที่ 165
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คงสภาพเดิมสามารถใช้
งานได้ตามปกติ เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายสามารถดําเนินการซ่อมแซม
ได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการ
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (การซ่อมแซมนั้นต้องไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทําต่อโครงสร้างหลักของทรัพย์สิน) ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษ ธงชาติ แฟ้ม กาว เทปติดสันปก ลวดเย็บ
กระดาษ สมุดบัญชีเรียกชื่อเด็ก สมุดประจําตัวเด็ก สมุดบันทึกพัฒนาการ
เด็ก เครื่องเขียน เก้าอี้  ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สํานัก
งานอื่นๆ และไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น นํ้ายาถูพื้น กระดาษทิชชู่ (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค้อน จอบ เสียม สี ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี  ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้า
เขียนป้าย ค่าป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ตะกร้อ  ตาข่าย
กีฬา ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ  เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบ
กับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5

งบลงทุน รวม 755,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท ตามบัญชี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562  (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีระบบ มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น งานมีคุณภาพและสําเร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รายละเอียดดังนี้
                - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
                - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
                - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
                - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
                - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
                - ใส่ถาดกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
                - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
)  ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว
. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.4
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 747,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนาม จํานวน 147,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนาม บริเวณอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ในร่มให้กับเด็ก ตามแบบ อบต.วังตะกู กําหนด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) รายละเอียดดังนี้
                - งานก่อสร้างหลังคา กว้าง 7 เมตร ยาว 7 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 49 ตารางเมตร
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 56 หน้าที่ 170

โครงการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ม.2 จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น โครงการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ม.2 ความ
ยาว 74.50 เมตร วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและ
ทรัพย์สินของทางราชการ ตามแบบ อบต.วังตะกู กําหนด งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 55 หน้าที่ 169

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู จํานวน 480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู บริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมในร่มให้กับเด็กและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิด
ขึ้น ตามแบบ อบต.วังตะกู กําหนด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายละเอียดดังนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ม.2
                - ปูพื้นแผ่นพื้นยางพารา รูปจิ๊กซอร์ หนา 7 มม. พร้อมติด
ตั้ง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 154 ตารางเมตร
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ม.4
                - ปูพื้นแผ่นพื้นยางพารา รูปจิ๊กซอร์ หนา 7 มม. พร้อมติด
ตั้ง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 154 ตารางเมตร
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 54
 หน้าที่ 169
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,691,274 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,051,274 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการชุมชนรักการอ่าน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนรักการอ่าน โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ วัตถุ
ประสงค์เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียน
รู้ตลอดชีวิต  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน  รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 48 หน้าที่ 165

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเป็นค่าใช้จ่าย  ในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาเด็กและ
เยาวชน ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติ
ปัญญา การมีส่วนร่วม       รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิด
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด สร้างพื้นฐานจิตใจให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน  รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 51 หน้าที่ 167

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารด้านภาษา
จีน ให้กับบุคลากร เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ขาดโอกาสทางการ
ศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และการทํางานได้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน  รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 53 หน้าที่ 169
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเชิงปฏิบัติการ “ทักษะภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับ
บุคลากร เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน  รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 57 หน้าที่ 164

ค่าวัสดุ รวม 931,274 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 931,274 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จํานวน 260 วัน , ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) จํานวน 260 วัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วย  
จัดซื้อจัดจ้างให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816..2/ว 3274  ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน  2561  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5,6
 หน้าที่ 147,148

งบเงินอุดหนุน รวม 1,640,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,640,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,640,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่  24  มิถุนายน  2559  ,  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19 มิถุนายน  2561  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 19
 หน้าที่ 151
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,142,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,947,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,947,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 994,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล การรับโอน การเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงินตามสิทธิ
ที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตําแหน่ง 
นักบริหารงานสาธารณสุข, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณ
สุข ตามที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและที่
ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปีของ อบต.วังตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มต่างๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ของ ผู้อํานวย
การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกําหนด
มาตรฐานการกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 826,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง ใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.วัง
ตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับการ
บรรจุ แต่งตั้ง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี ของ อบต.วังตะกูงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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งบดําเนินงาน รวม 1,169,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 231,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 161,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็น (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ    จํานวน  151,800  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
  (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง    จํานวน  10,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ใน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการภารกิจการจัดเก็บขยะมูลฝอย และตาม
ภารกิจอื่นๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้
มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลงซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์  หรือ
ที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น  ค่าจ้าง
สํารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที และค่าเช่าอื่นๆ ค่าจ้างแบกหาม
สัมภาระค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างที่ปรึกษาหรือประเมินองค์กร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา รวมถึงค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คงสภาพเดิมสามารถใช้
งานได้ตามปกติ เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายสามารถดําเนินการซ่อมแซม
ได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการ
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (การซ่อมแซมนั้นต้องไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทําต่อโครงสร้างหลักของทรัพย์สิน) ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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ค่าวัสดุ รวม 771,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เช่น กระดาษ แฟ้ม ชอล์ก แปรงลบกระดาน ตรายาง ธงชาติ เครื่อง
เขียน เก้าอี้ ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานอื่นๆ และ
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้กวาดก้าน
มะพร้าว เข่ง มีด ใบมีดเครื่องตัดหญ้า กระดาษชําระ นํ้ายาขัดห้อง
นํ้า นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาเช็ดกระจก ผงซักฟอก เป็นต้น (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนขาว ค้อน จอบ เสียม เลื่อย ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา เป็นต้น (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ ตลับลูกปืน นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตสกรู กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็น
ต้น สําหรับยานพาหนะที่อยู่ในความดูแลของ อบต.วังตะกู (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับครุภัณฑ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น ยานพาหนะของ อบต.วัง
ตะกู รวมทั้งการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผสมสารเคมีพ่นหมอก
ควัน กําจัดลูกนํ้ายุงลายซึ่งเป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออก เป็น
ต้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ต่างๆ  เช่น เข็ม
ฉีดยาไซริงค์ ยาและเวชภัณฑ์ ตู้ยาพร้อมวัสดุทางการแพทย์ วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า นํ้ายาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ ทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ถุง
มือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

วัสดุการเกษตร จํานวน 51,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ทางการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ สปริงเกลอร์ คราดซี่พรวนดิน อวน(สําเร็จรูป) ฯลฯ (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  การดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี  ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้า
เขียนป้าย ค่าป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติงาน ให้กับพนักงาน
ประจํารถขยะ สําหรับป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บขนขยะมูล
ฝอย (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์และ
อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้สําหรับภารกิจงานของกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ที่ใช้สําหรับงานร้องเรียน งานกฎหมาย งานอนุญาต ฯลฯ
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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งบลงทุน รวม 25,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน/ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน/ระดับ
ปฏิบัติการ-ชํานาญการ พนักพิงและที่นั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ ที่วางแขน
ผลิตจากวัสดุขึ้นรูป โครงขาเหล็ก 5 แฉก สามารถหมุนได้รอบตัว ปรับ
ระดับเก้าอี้ระบบ Gas Lifting ขนาดไม่น้อย
กว่า (กว้าง*ยาว*สูง) 59*63*100 ซม. จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,200
 บาท ราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน/ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 9,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน/ระดับ
ปฏิบัติการ-ชํานาญการ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีกันนํ้าและรอยขีด
ข่วน พร้อมกระจกหนา 6 มิลลิเมตร และมีลิ้นชัก ขนาดของโต๊ะไม่น้อย
กว่า (กว้าง*ยาว*สูง) 150*75*75 ซม.จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,900
 บาท ราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 9,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 9,400 บาท ตามแบบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
ธันวาคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อใช้สําหรับการจัดเก็บวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าไว้สําหรับให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลวัง
ตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) โดยมีรายละเอียดดัง
นี้ 
                (1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นตํ่า
                (2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
                (3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) และ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ ลําดับที่ 70 หน้าที่ 227
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 183,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 23,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 23,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 23,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัย
ทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษ
สุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยจ่ายเป็น ค่าสํารวจประชากร
สุนัข/แมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของตัวละ 6 บาท และค่าการจัดซื้อวัคซีน
และอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30
 บาท ตามแนวทางประมาณการรายรับรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น (00223)
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 7
 หน้าที่ 128

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ดําเนินการกิจกรรมแก้ไขปัญหาสาธารณ
สุข ในหมู่บ้าน จํานวน 8 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 160,000
 บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
วิชาการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม และประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
ต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการอบรม ตามแนวทางประมาณการ
รายรับรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562)  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น (00223)
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 129
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,192,160 บาท

งบบุคลากร รวม 2,196,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,196,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,194,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล การรับโอน การเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงินตามสิทธิ
ที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตําแหน่ง 
นักบริหารงานช่าง , นายช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา, เจ้าพนักงาน
ประปา ตามที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในกองช่างและที่ปรากฏตามแผน
อัตรากําลังสามปี ของ อบต.วังตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มต่างๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ของ ผู้อํานวย
การกองช่าง และผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานการกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง ใน
กองช่าง ตามแผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.วังตะกู งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับการ
บรรจุ แต่งตั้ง ในกองช่างตามแผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.วัง
ตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

งบดําเนินงาน รวม 4,549,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 551,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
จํานวน  170,000  บาท  
                เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
                (2) ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติกิจการของ อบต
.    จํานวน  200,000  บาท 
                เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติกิจการของ อบต. ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน  (อ้างถึงหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ ทม 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553) ค่า
ตอบแทนรังวัดที่ดินที่มีผู้อุทิศให้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ที่อยู่ในเขต
พื้นที่ อบต. วังตะกู เป็นต้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 161,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ใน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามภารกิจอื่นๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550 เรื่อง
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้
มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ค่าจ้าง
สํารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่า
บริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาดูดส้วม ค่าเช่าทรัพย์สิน เครื่องขยาย
เสียง  เวที ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาหรือประเมินองค์กร ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา รวมถึงค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์
หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผน
พัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คงสภาพเดิมสามารถใช้
งานได้ตามปกติเมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย สามารถดําเนินการซ่อมแซม
ได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการ
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (การซ่อมแซมนั้นต้องไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทําต่อโครงสร้างหลักของทรัพย์สิน) ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าวัสดุ รวม 3,230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เช่น กระดาษ แฟ้ม ชอล์ก แปรงลบกระดาน ตรายาง ธงชาติ เครื่อง
เขียน เก้าอี้ ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานอื่นๆ และ
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการเปลี่ยน ซ่อมแซม ไฟฟ้าที่ชํารุด ทั้ง
ไฟฟ้าภายในสํานักงาน และไฟฟ้าสาธารณะ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต
. (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุในการก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรง นํ้ามันทา
ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย ตะปูกระเบื้อง สังกะสี ท่อนํ้า อุปกรณ์ประปา เป็น
ต้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและก่อสร้างสิ่งที่จําเป็นในกิจการของ อบต
. หรือที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ รวมถึงกิจการประปาที่อยู่ในความดูแล (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน นํ้ามัน
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สําหรับยานพาหนะที่อยู่ในความดูแลของ อบต
. (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับยาน
พาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. เป็นต้น (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการผลิตนํ้าประปา เพื่อใช้สําหรับ
ระบบประปาของ อบต.วังตะกู (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  การดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี  ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้า
เขียนป้าย ค่าป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ และ
อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใน
กลุ่ม เช่น มิเตอร์นํ้าประปา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครอง  ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ในกิจการของ อบต
. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ที่ใช้สําหรับงานร้องเรียน งาน
กฎหมาย งานอนุญาต ฯลฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งบลงทุน รวม 1,445,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 780,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 7,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน พนักพิงและที่นั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ ที่
วางแขนผลิตจากวัสดุขึ้นรูป โครงขาเหล็ก 5 แฉก สามารถหมุนได้รอบ
ตัว ปรับระดับเก้าอี้ระบบ Gas Lifting ขนาดไม่น้อยกว่า 59 ซม. x 63
 ซม. x 100 ซม. ราคาตัวละ 3,700  บาท  จํานวน 2 ตัว ตามราคาตลาด
จัดหาทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในปฏิบัติงานและภารกิจของ อบต
. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 9,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมลิ้นชัก 2 ฝั่ง ขนาดไม่น้อย
กว่า 150  ซม. X 75 ซม. X 75 ซม.  ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีกันนํ้าและ
รอยขีดข่วน ราคาตัวละ 4,900  บาท  จํานวน 2 ตัว ตามราคาตลาดจัดหา
ทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในปฏิบัติงานและภารกิจของ อบต.  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 715,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110
 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จํานวน 1
 คัน ราคา 715,000 บาท ตามแบบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
ธันวาคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะและขนส่งกิจการกอง
ช่าง  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  โดยมีลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
  (1) มีนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า 1 ตัน
  (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได้
  (3) เป็นกระบะสําเร็จรูป
  (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-
2565)  ลําดับที่...77.....หน้าที่..228..….
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ครุภัณฑ์สํารวจ
ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม ราคาเครื่องละ 9,500
  บาท  จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อใช้
ในสํารวจระยะทาง ออกแบบภายในกองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)  โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
                คุณลักษณะพื้นฐาน
                - โครงสร้างของล้อทําด้วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วย
ยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร 
                - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 32 เซนติเมตร 
                - โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน พร้อมตัวล็อค
ยึดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ 
                - มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับ พร้อมหูหิ้ว 
                - มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ 
                - มีขาตั้งสามารถพับเก็บได้ 
                - สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.9 เมตร 
                - มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียด
ถึงหน่วยเมตร เซนติเมตร เดซิเมตร 
                - มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มือจับและที่มาตร
วัด 
                - สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง 
  - มีถุงบรรจุล้อ   
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท ตาม
บัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในภารกิจและการบริหารงานภายในกองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241)  โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
  คุณลักษณะพื้นฐาน
                - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
                - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB 
                - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
                2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
                3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
                - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
                - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
                - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
                - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
                - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,300 บาท ตามบัญชีเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้ในภารกิจและการบริหารงานภายในกองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
                คุณลักษณะพื้นฐาน
                - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
                - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
                - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
                - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
                - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่องๆละ 2,500 บาท ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในภารกิจและการบริหารงานภาย
ในกองช่าง  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  โดยมี
ลักษณะพื้นฐานดังนี้
  คุณลักษณะพื้นฐาน
                - มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 665,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงที่ทําการฯ จํานวน 465,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการปรับปรุงที่ทําการฯ หมู่ที่ 4 โดยต่อ
เติม ขยาย ด้านหลังห้องกองสาธารณสุขฯ และ ห้องสํานัก
ปลัด  กว้าง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม.  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.50 ตร.ม
. อาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล   วังตะกู  หมู่ที่ 4  วัตถุประสงค์
เพื่อขยายพื้นที่ที่ทํางานให้กว้างขึ้น  มีพื้นที่เก็บเอกสารเพิ่มขึ้น สะดวกกับ
การให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่องานราชการ  ตามแบบกองช่าง อบต
.วังตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
 ป้าย) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)  และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  ลําดับ
ที่...38...หน้าที่..185...

งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้า ห้องส้วม หมู่ที่ 4 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่างานปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้า ห้องส้วม ของอาคารโรงจอด
รถ และของอาคารที่ทําการ อบต.วังตะกู  หมู่ที่ 4 ตําบลวังตะกู อ.เมือง
นครปฐม  จ. นครปฐม  วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้า ห้อง
ส้วม ให้ถูกสุขอนามัย สะอาด สะดวกให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
งานราชการ  ตามแบบกองช่าง อบต.วังตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้              จํานวน    76,474  บาท
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     จํานวน  123,526  บาท
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่...9...หน้าที่...197.….

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,499,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,499,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,499,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
 งานไฟฟ้าถนน (00242)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 จํานวน 346,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จํานวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1
  กว้าง 4.00 ม. ยาว 45 ม. ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2
  กว้าง 3.00 ม. ยาว 25 ม.  ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 255.00 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายนํ้า  ค.ส
.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 80.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล
. ทุกระยะ 10 ม. มีบ่อพักจํานวน 8 บ่อ,รางวีระบายนํ้า ค.ส.ล. และท่อลอด
ถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จํานวน 5 ช่วง พร้อมบ่อพัก ค.ส
.ล. จํานวน 5 บ่อ ซอยบ้านคุณทิพวรรณ ฉํ่าชื่น หมู่ที่ 2   วัตถุประสงค์เพื่อ
การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น และระบายนํ้าออกจากพื้นที่  ตามแบบกอง
ช่าง อบต.วังตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับ
ที่....57....หน้าที่..72….

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 2 จํานวน 95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม
. ยาว  47 ม. ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 188  ตร.ม. ซอยทวีทรัพย์แมนชั่น หมู่ที่ 2  วัตถุ
ประสงค์เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น ตามแบบกองช่าง อบต.วัง
ตะกู กําหนด  งานไฟฟ้าถนน (00242)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับ
ที่...15......หน้าที่....54….

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 5.00
 ม. ยาว  33 ม.  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม. ซอยบ้านอาจารย์วรรณี  เชย
กีวงศ์ หมู่ที่ 2  วัตถุประสงค์เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น ตามแบบกอง
ช่าง อบต.วังตะกู กําหนด  งานไฟฟ้าถนน (00242)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ลําดับ
ที่....14.....หน้าที่...54.….

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จํานวน 225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 5.00
 ม. ยาว  57 ม.  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล
. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 50 ม. มีบ่อพักทุกระยะ 10 ม
.จํานวน 5 บ่อ  ซอยอุปการดี  หมู่ที่ 3  วัตถุประสงค์เพื่อการสัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น และระบายนํ้าออกจากพื้นที่ ตามแบบกองช่าง อบต.วัง
ตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับ
ที่...24....หน้าที่...58….
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.50 ม
. ยาว  90 ม. ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 315  ตร.ม. ซอยบ้านนายวิโรจน์  จิมงคลกุล หมู่ที่ 8
  วัตถุประสงค์เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น และระบายนํ้าออกจาก
พื้นที่ ตามแบบกองช่าง อบต.วังตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับ
ที่...50....หน้าที่....68...

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรฯ หมู่ที่ 1, 7 จํานวน 459,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overlay)  กว้าง 5.00 ม. ยาว 180 ม.  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา  0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม
. ซอยพนาวัลย์ 1  หมู่ที่ 1,7  วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้การ
สัญจรไป-มาสะดวกขึ้น  ตามแบบกองช่าง อบต.วังตะกู กําหนด (พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย)  งานไฟฟ้า
ถนน (00242)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่...6
.....หน้าที่....50...

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรฯ หมู่ที่ 3 จํานวน 189,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overlay) จํานวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1  กว้าง 4.50 ม. ยาว 65 ม
. ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 55 ม
. ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกหนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 485 ตร.ม. ซอยบ้านนายลออ รูปสูง  หมู่ที่ 3  วัตถุประสงค์เพื่อปรับ
ปรุงผิวจราจรให้การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น  ตามแบบกองช่าง อบต.วัง
ตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
 ป้าย)  งานไฟฟ้าถนน (00242)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับ
ที่...22....หน้าที่...57...

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรฯ หมู่ที่ 5, 6 จํานวน 468,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overlay) กว้าง 5.00 ม. ยาว 240 ม.  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา  0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม
. ถนนสายท่าขี้เหล็ก เริ่มจากหน้าบ้านนายสงบ กมลเวช์ช ถึงบริเวณหน้า
บ้านนายพิพัฒน์ วรรักษา หมู่ที่ 5,6 วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น  ตามแบบกองช่าง อบต.วัง
ตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
 ป้าย)  งานไฟฟ้าถนน (00242)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับ
ที่...32....หน้าที่...61….
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ขนาดกว้าง 0.30
 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  บริเวณหน้าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 4  วัตถุประสงค์เพื่อระบายนํ้าออกจากพื้นที่ได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น  ตามแบบกองช่าง อบต.วังตะกู กําหนด  งานไฟฟ้า
ถนน (00242)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับ
ที่...87.....หน้าที่...83.….

โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 จํานวน 368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40
 ม. ยาว 230 ม. มีบ่อพักทุกระยะ 10 ม. จํานวน 23 บ่อ เริ่มจากท่อลอด
ระบายนํ้า ค.ส.ล. เดิม ถึงบริเวณหน้าที่ดินนายวิเชียร  เปี่ยมคล้า  หมู่ที่ 7
 วัตถุประสงค์เพื่อระบายนํ้าออกจากพื้นที่ ตามแบบกองช่าง อบต.วัง
ตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับ
ที่..100..หน้าที่...87….

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,088,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 788,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้าง
วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดินสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
. เช่น จ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ค่าจ้างเหมาดูดส้วม หรือค่าใช้
จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น ค่าเบี้ยประกันรวมถึงค่า
ธรรมเนียมในการกําจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

ค่าวัสดุ รวม 88,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใน
กลุ่ม เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย ถังขยะแยกประเภท ภาชนะรวบรวมขยะ
อันตราย เป็นต้น งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะเพื่อใช้เป็นรถบรรทุก
อเนกประสงค์

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 005-43-0001 หมายเลขทะเบียน 85-2995 นครปฐม เป็นรถ
บรรทุกเอนกประสงค์โดยการยกตัวถังเก่าลง ติดตั้งกระบะเหล็กแผงข้าง
เปิดได้ ขนาด 2,300 x 4,000 x 600 มิลลิเมตร วัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
ภารกิจงานบริการสาธารณะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ งานรักษาความสะอาด และงานอื่นๆ และเพื่อเป็นการนําพัสดุ
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบที่ไม่ได้ใช้งานมาปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ภารกิจงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการอื่น เช่น การบรรทุกสิ่งของ  เป็น
ต้น งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 12 หน้าที่ 198

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 315,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล โดย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม สนับ
สนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน การพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้นําชุมชน สร้างเครือ
ข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการจ่ายเป็นค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่องการ
สนับสนุนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29
 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดทําและประสานแผนพัฒนา งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน (00250)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)   ลําดับที่  1  หน้าที่ 199
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา กิจกรรมบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา ประกอบแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561
 โดยการจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่  มท  0816.5/ว 2726 ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม  2560 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน (00250) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  ลําดับที่ 7  หน้าที่ 133

โครงการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย“ธนาคารขยะชุมชน”ตําบลวังตะกู จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการขยะ
มูลฝอย “ธนาคารขยะชุมชน” ตําบลวังตะกู วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
การจัดการขยะมูลฝอย และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจาก
ขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ รณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิด และ
บูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สอดคล้อง
หลักการของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสารวิชาการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การอบรม และประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 4 หน้าที่ 113

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อต้องการให้สตรีมี
ภาวะผู้นํา และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ และให้ความรู้แก่ครอบครัวในการ
ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้ดี
ขึ้น โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยกลุ่มสตรี  และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ โดยการจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน (00250) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  ลําดับที่  4 หน้าที่ 132
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โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลวังตะกู โดยให้
ความรู้ด้านอาชีพตามความถนัด ตามความต้องการของคนในชุมชน เพิ่ม
ทักษะการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) เป็นการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของผู้สูงอายุ และประชาชน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและ
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดํารงชีวิต โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน (00250)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  ลําดับที่  5 หน้าที่ 132

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตําบลวังตะกู จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพสตรีตําบลวังตะกู โดยให้ความ
รู้ด้านอาชีพตามความถนัด ความต้องการของคนในชุมชน เพิ่มทักษะการ
ประกอบอาชีพ  สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอา
เซียน (AEC) เป็นการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่ม
สตรี  และประชาชน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดํารงชีวิต โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน (00250)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ลําดับที่  1 หน้าที่ 103

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาคลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกู จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาคลองเจดีย์บูชา
และคลองวังตะกู วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพคลองเจดีย์
บูชา และคลองสาขา ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการร่วม
อนุรักษ์ รักษาฟื้นฟู โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ เครื่องดื่ม ค่าเช่าต่างๆ ค่าจ้างแรงงานกําจัดวัชพืชลอย
นํ้า และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 2 หน้าที่ 112
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โครงการอบรมอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการอบรมอาชีพซ่อมเครื่องใช้
ไฟฟ้า เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อต้องการให้ประชาชน มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เป็นการบํารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยการจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท
. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน (00250) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ลําดับที่ 1  หน้าที่ 103

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสําหรับประชาชน จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ เช่น ค่าจัด
เตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา และค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ ระดับหมู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ ป้องกันปัญหายาเสพติด  การปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 7 หน้าที่ 142

โครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬา
และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ  และค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนผู้สนใจ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนผู้สนใจมีทักษะที่ถูกต้องในการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนา
สุขภาพ พลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ป้องกันปัญหายาเสพติด  การ
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 52  หน้าที่ 168

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:49:22 หน้า : 62/72



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และประเพณี
ต่างๆ        จํานวน  10,000  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ เช่น ค่าจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัดเลี้ยงอาหารแด่พระสงฆ์  ค่าจัดสถานที่ จัดงานพิธี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ฯลฯ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม ประจําปี 2563

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   28
 กรกฎาคม ประจําปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติแด่สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว โดยการจัดกิจกรรมถวายพระพร และกิจกรรมอื่นๆ การปลูกฝัง
จิตสํานึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น รักบ้านเกิดของตนเอง และแสดงออกซึ่ง
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
 พระบรมราชินี โดยการจัดกิจกรรมถวายพระพร และกิจกรรมอื่นๆ การ
ปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น รักบ้านเกิดของตนเอง และ
แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171
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โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  โดย
การจัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น รักบ้าน
เกิดของตนเอง และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (00263) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12
 สิงหาคม ประจําปี 2563  โดยการจัดกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรม
อื่นๆ เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น รักบ้านเกิดของตน
เอง และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171

โครงการสืบสานประเพณีรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีรดนํ้าขอพร
ผู้สูงอายุ โดยการจัดงานร่วมกับวัด  สถานศึกษา สภาวัฒนธรรม ศูนย์
พัฒนาครอบครัวตําบล เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริม
ความรัก ความสามัคคีของคนภายในชุมชน จัดกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา การรดนํ้าดําหัวขอพร  การประกวด กิจกรรมกีฬา ประเพณี
กิจกรรมการรื่นเริง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง โดยการจัดงานร่วมกับวัด สถานศึกษา  สภาวัฒนธรรม เพื่อเป็น
การสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนภาย
ในชุมชน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่อง
เที่ยวโดยชุมชน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ วัตถุประสงค์เพื่อเสริม
สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน ศึกษา สํารวจ
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 104

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อาสาปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจง
รักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่
สุด
มิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งทางด้านการเกษตร การชลประทาน และการ
บําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการจ่ายเป็นค่าพันธุ์
พืช  ปุ๋ย  วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1931 ลงวัน
ที่ 25 มิถุนายน 2561 งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 6 หน้าที่ 116
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โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
การอบรมให้ความรู้แก่เกษตร และประชาชนผู้สนใจน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้
เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการจ่าย
เป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2553 งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 6  หน้าที่ 108

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัวในครัวเรือน เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อต้องการให้
เกษตรกร ประชาชน มีความรู้ในเรื่องพืชผักสมุนไพร และส่งเสริมให้ปลูก
พืชผักสมุนไพรในครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น เป็นการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนโดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย เกษตรกร และประชาชนทั่ว
ไปที่สนใจ โดยการจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 1  หน้าที่ 106

โครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรเบื้องต้นและกําจัดศัตรูพืช จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพร
เบื้องต้นและกําจัดศัตรูพืช เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อต้องการให้
เกษตรกร ประชาชน มีความรู้ในเรื่องพืชผักสมุนไพร และส่งเสริมให้ปลูก
พืชผักสมุนไพรในครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น เป็นการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนโดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย เกษตรกร และประชาชนทั่ว
ไปที่สนใจ โดยการจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 1 หน้าที่ 106
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โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวี
ปลอดภัยเป็นการอบรมให้ความรู้ เพื่อต้องการให้เกษตรกร ประชาชน มี
ความรู้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ เกษตรและมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น เป็นการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบไป
ด้วย เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยการจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1  หน้าที่ 106

โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อต้องการให้
เกษตรกร ประชาชน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตน
และครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น การบํารุง
และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารง
ชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบ
ด้วย เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยการจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5 หน้าที่ 108

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,340,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,400,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการผลิตประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบ
ต. และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
งานกิจการประปา (00332) 
                ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งบลงทุน รวม 940,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 940,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2, 6 จํานวน 244,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการวางท่อเมนประปา HDPE.PN 10  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 63 มม. (2 นิ้ว) ความยาว  815 ม. พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน)  เริ่มจากท่อเมนประปาเดิม บริเวณหน้า
บริษัท TOT   ถึงบริเวณที่ดินนางไน้  ใจสงเคราะห์  หมู่ที่ 2,6 วัตถุ
ประสงค์เพื่อขยายเขตบริการให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้นํ้า ตาม
แบบกองช่าง  อบต.วังตะกู กําหนด  งานกิจการประปา (00332) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) และ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่...14
...หน้าที่...97….

โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 จํานวน 106,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการวางท่อเมนประปา  HDPE.PN 10  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 63 มม. (2 นิ้ว) จํานวน 2 ช่วง
         ช่วงที่ 1 ความยาว  140 ม. พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม
ความร้อน)  เริ่มจากท่อเมนประปาเดิม บริเวณหน้าร้านโอเค บิวตี้  ถึง
บริเวณที่ดินนางสาวบังอร  แสงประเสริฐ  
         ช่วงที่ 2 ความยาว  215 ม. พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม
ความร้อน)  เริ่มจากท่อเมนประปาเดิม บริเวณข้างร้านตี๋มอเตอร์ไซค์   ถึง
สุดเขต หมู่ที่ 4  วัตถุประสงค์เพื่อขยายเขตบริการให้เพียงพอต่อความต้อง
การของผู้ใช้นํ้า ตามแบบกองช่าง  อบต.วังตะกู กําหนด  งานกิจการ
ประปา (00332) 
         ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ลําดับ
ที่...11,12....หน้าที่...96….

โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 จํานวน 196,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการวางท่อเมนประปา  HDPE.PN 10  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 63 มม. (2 นิ้ว) ความยาว  655 ม. พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน)  เริ่มจากท่อเมนประปาเดิม บริเวณหน้าบ้าน
ผญ.พิบูลย์  ถึงบ้านนายสมคิด ภูศรี  หมู่ที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่อขยาย
เขตบริการให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้นํ้า ตามแบบกองช่าง อบต
.วังตะกู กําหนด  งานกิจการประปา (00332) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) และ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ลําดับที่...13
...หน้าที่...96...

โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6, 8 จํานวน 394,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการวางท่อเมนประปา  HDPE.PN 10  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 90 มม. (3 นิ้ว) ความยาว  985 ม. พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน)  เริ่มจากท่อเมนประปาเดิมหน้าบ้านผิว
อ่อน ถึงบริเวณหน้าร้านชานทีการเกษตร  หมู่ที่ 6, 8 วัตถุประสงค์เพื่อ
ขยายเขตบริการให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้นํ้า ตามแบบกอง
ช่าง  อบต.วังตะกู กําหนด  งานกิจการประปา (00332) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) และ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่...15
...หน้าที่...97...
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,211,500 บาท

งบกลาง รวม 10,211,500 บาท
งบกลาง รวม 10,211,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า สําหรับ
พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และ
หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560   งานงบ
กลาง (00411)
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้   จํานวน  202,500  บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป จํานวน  17,500  บาท  
  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.3/2931 ลว.15 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ (3) 3.5

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2
 ของค่าตอบแทนโดยประมาณทั้งปี ให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะกู ในปี พ.ศ. 2562    ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
  เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งานงบ
กลาง (00411) 
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  ประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/2931 ลว.15
 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ (3) 3.5

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,037,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตราแบบขั้นบันได
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554  (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554)  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076  ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 งานงบกลาง (00411)
         ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 2
  หน้าที่ 144
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,056,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 800 บาท/คน/เดือน (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2559) ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 2076  ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2561 งานงบกลาง (00411)
         ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
  หน้าที่ 144

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยัง
ชีพ คนละ 500 บาท/คน/เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548) ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 2076  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 งานงบกลาง (00411)
         ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410
) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 2
  หน้าที่ 144
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สํารองจ่าย จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ตาม
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก  ที่  มท 0313.4 /ว 667  ลงวันที่ 12
  มีนาคม  2545 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2 /ว 3215
  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด  ที่  มท 0808.2 /ว 0684  ลงวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2560 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวัน
ที่ 13 มกราคม 2558 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.7 /ว 6768  ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน  2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ,หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17
 เมษายน 2561 ,  งานงบกลาง (00411)
         ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่  1 หน้าที่ 202

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สาม
เหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถ เป็นต้น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายและเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร  งานงบ
กลาง (00441)  
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่  12  หน้าที่ 122

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังตะกู (สปสช.) จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.วังตะกู (สปสช
.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านให้มี
สุขภาพดีถ้วนหน้า ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561 ข้อ 8 งานงบกลาง (00441)  
  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่  1 หน้าที่  144
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 357,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.) ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 , หนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5
/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 งานงบกลาง (00411) 
  หมายเหตุ ประมาณการรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563  เป็นเงิน 35,750,000   บาท 
         ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่   1
  หน้าที่  202
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.วังตะกู (สปสช.)

220,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 220,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,037,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 9,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

357,500

สํารองจ่าย 250,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,056,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,000 826,940 431,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 96,000 84,000 24,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.วังตะกู (สปสช.)

220,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 220,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,037,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 9,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

357,500

สํารองจ่าย 250,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,056,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,614,120 1,614,120

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,880,760 4,002,740

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 177,180 381,180
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,194,960 994,680 1,356,240

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 20,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

370,000 161,800 157,900

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 161,200 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 800,000 20,000

ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ระบบและจัดทําเว็บไซ
ด์

ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ถ่ายเอกสาร

ค่ารับวารสาร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 30,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 4,926,480 8,472,360

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 43,800 93,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

744,060 1,433,760

ค่าเช่าบ้าน 180,000 180,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 221,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 230,000 1,050,000

ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 30,000 30,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 288,800 288,800

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ระบบและจัดทําเว็บไซ
ด์

20,000 20,000

ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ถ่ายเอกสาร 10,000 10,000

ค่ารับวารสาร 10,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง 700,000 700,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 340,000 470,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จ 100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรม 5ส. 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน

โครงการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ
สําหรับประชาชน

70,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 
กรกฎาคม ประจําปี 
2563

100,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี

50,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 20,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 20,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล

50,000

โครงการชุมชนรักการ
อ่าน 20,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วย
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)
โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร.

โครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานตามแนว
ทางพระราชดํารัส
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรม 5ส. 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ
สําหรับประชาชน

70,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 
กรกฎาคม ประจําปี 
2563

100,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี

50,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 20,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 20,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล

50,000

โครงการชุมชนรักการ
อ่าน 20,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วย
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)

300,000 300,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร. 30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานตามแนว
ทางพระราชดํารัส

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

โครงการพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอย“
ธนาคารขยะชุมชน”
ตําบลวังตะกู

60,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยาวชน สู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0

40,000

โครงการร่วมตามแนว
คิดเศรษฐกิจพอเพียง 50,000

โครงการระวังป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัวใน
ครัวเรือน

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสมุนไพรเบื้องต้น
และกําจัดศัตรูพืช

10,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีน 30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

10,000

โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ชีวี
ปลอดภัย

10,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางการกีฬาและการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน

40,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

10,000 10,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอย“
ธนาคารขยะชุมชน”
ตําบลวังตะกู

60,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยาวชน สู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0

40,000

โครงการร่วมตามแนว
คิดเศรษฐกิจพอเพียง 50,000

โครงการระวังป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัวใน
ครัวเรือน

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสมุนไพรเบื้องต้น
และกําจัดศัตรูพืช

10,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีน 30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

10,000

โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ชีวี
ปลอดภัย

10,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางการกีฬาและการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน

40,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
สตรีตําบลวังตะกู 45,000

โครงการสถานที่ทํา
งานน่าอยู่ น่าทํางาน 
(Happy and 
Healthy 
Workplace)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

553,580

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

23,200

โครงการสืบสาน
ประเพณีรดนํ้าขอพรผู้
สูงอายุ

40,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 60,000

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
พัฒนาคลองเจดีย์บูชา 
และคลองวังตะกู

90,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร"

30,000

โครงการอบรมอาชีพ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 600,000 100,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 50,000 50,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
สตรีตําบลวังตะกู 45,000

โครงการสถานที่ทํา
งานน่าอยู่ น่าทํางาน 
(Happy and 
Healthy 
Workplace)

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

553,580

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

23,200

โครงการสืบสาน
ประเพณีรดนํ้าขอพรผู้
สูงอายุ

40,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 60,000

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
พัฒนาคลองเจดีย์บูชา 
และคลองวังตะกู

90,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร"

30,000

โครงการอบรมอาชีพ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 180,000 910,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 194,000 329,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 415,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 107,500 487,500

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:49:42 หน้า : 10/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 2,000,000 160,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 931,274

วัสดุการเกษตร 51,600

วัสดุก่อสร้าง 700,000 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 30,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 20,000

วัสดุอื่น 98,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 2,400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,500 4,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับ
ปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ระดับปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ

6,400

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 7,400

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 9,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน

ชุดรับแขก

โต๊ะกราบพระพร้อมที่
รองเข่า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 2,160,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 931,274

วัสดุการเกษตร 51,600

วัสดุก่อสร้าง 740,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000 110,000

วัสดุสํานักงาน 210,986 280,986

วัสดุอื่น 98,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 60,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 360,000 2,760,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 22,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 37,000 61,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับ
ปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ระดับปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ

6,400

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 7,400

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 9,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน 85,800 85,800

ชุดรับแขก 30,000 30,000

โต๊ะกราบพระพร้อมที่
รองเข่า 6,800 6,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางาน ระดับ
ปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ

โต๊ะทํางาน ระดับ
ปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ระดับปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ

9,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิ
กฟุต 9,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุง
ครุภัณฑ์รถยนต์
บรรทุกขยะเพื่อใช้เป็น
รถบรรทุก
อเนกประสงค์

300,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 715,000

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางาน ระดับ
ปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ

4,900 4,900

โต๊ะทํางาน ระดับ
ปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ระดับปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ

9,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 44,000 74,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

5,200 5,200

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 5,000 7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิ
กฟุต 9,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุง
ครุภัณฑ์รถยนต์
บรรทุกขยะเพื่อใช้เป็น
รถบรรทุก
อเนกประสงค์

300,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 715,000

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ล้อวัดระยะทางชนิด
เดินตาม 9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งหัวจ่าย
นํ้าดับเพลิง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 70,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 346,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 2

95,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2

84,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 3

225,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 8

160,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมเครื่องเล่น
สนาม

147,000

โครงการต่อเติมรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
วังตะกู ม.2

120,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรฯ หมู่ที่ 1, 7 459,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรฯ หมู่ที่ 3 189,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรฯ หมู่ที่ 5, 6 468,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ล้อวัดระยะทางชนิด
เดินตาม 9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งหัวจ่าย
นํ้าดับเพลิง 100,000 100,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 70,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 346,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 2

95,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2

84,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 3

225,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 8

160,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมเครื่องเล่น
สนาม

147,000

โครงการต่อเติมรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
วังตะกู ม.2

120,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรฯ หมู่ที่ 1, 7 459,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรฯ หมู่ที่ 3 189,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรฯ หมู่ที่ 5, 6 468,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 2, 6 244,000

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 4 106,500

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 5 196,000

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 6, 8 394,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
4

35,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 368,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงที่ทํา
การฯ 465,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมฯ
โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์

งานปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องนํ้า ห้องส้วม หมู่ที่ 
4

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ประเภทค่าจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหา หรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 2, 6 244,000

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 4 106,500

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 5 196,000

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 6, 8 394,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
4

35,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 368,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงที่ทํา
การฯ 465,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมฯ 490,000 490,000

โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 345,000 345,000

งานปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องนํ้า ห้องส้วม หมู่ที่ 
4

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ประเภทค่าจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหา หรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,640,000

รวม 10,211,500 3,340,500 105,000 460,000 315,000 11,779,160 3,325,820 6,256,634
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,640,000

รวม 170,000 15,036,386 51,000,000
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ภาคผนวก 
 

เอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสํารวจข้อมูลค่าใชจ้่ายเงินเดือน ประโยชนต์อบแทนอ่ืน 
และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจา้ง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัด นครปฐม 

อําเภอ เมืองนครปฐม 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.วังตะกู  [1]* 

 
1. การสํารวจประมาณการรายรับ/รายได้   [2]* 
              []  ครั้งที่ 1  ประมาณการรายรับจากข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
              [    ]  ครั้งที่ 2  รายได้ที่จัดเก็บได้จริง ห้วงเดือนตุลาคม  – มีนาคม  
              [    ]  ครั้งที่ 3  รายได้ที่จัดเก็บได้จริง ห้วงเดือนเมษายน – กันยายน  

ก. รายได้ภาษีอากร                                  รวม     25,599,000 บาท 
         1) ภาษีอากร       รวม       3,340,000  บาท 

          1.1) ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    จํานวน    2,950,000  บาท    
          1.2) ภาษีบํารุงท้องที่                   จํานวน          3,000 บาท     
          1.3) ภาษีป้าย               จํานวน       387,000 บาท  
          1.4) อากรการฆ่าสัตว์     จํานวน...........................   บาท 
          1.5) ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ  จํานวน………………………  บาท 
          1.6) ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกนํ้ามัน  จํานวน………………………  บาท 
     2) ภาษีจัดสรร      รวม      22,259,000  บาท 
       2.1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  จํานวน       700,000     บาท  
          2.2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  จํานวน     8,400,000 บาท 
       2.3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9     จํานวน     4,500,000  บาท 
          2.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน        350,000  บาท  
       2.5) ภาษีสุรา      จํานวน………………………… บาท  
          2.6) ภาษีสรรพสามติ     จํานวน     4,900,000 บาท  
       2.7) ภาษีการพนัน     จํานวน………………………… บาท  
          2.8) แสตมป์ยาสูบ     จํานวน………………………… บาท 
          2.9) เงินพิกัดอัตราศุลกากร    จํานวน………………………… บาท  
       2.10) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้  จํานวน         15,000 บาท 
       2.11) ค่าภาคหลวงแร่     จํานวน         20,000  บาท  
       2.12) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    จํานวน         40,000 บาท  
       2.13) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน………………………. บาท 
  
 
 
 
 



 
     2.14) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน    3,330,000 บาท  
     2.15) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง  จํานวน………………………… บาท  
     2.16) อากรรังนกอีแอ่น     จํานวน………………………… บาท  
        2.17) ค่าธรรมเนียมนํ้าบาดาลและใช้นํ้าบาดาล  จํานวน          4,000  บาท 
        2.18) ค่าธรรมเนียมสนามบิน    จํานวน………………………… บาท 
        2.19) ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อ่ืน ๆ   จํานวน………………………… บาท         

     ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร                                        รวม     10,151,000 บาท 
 1) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต               จํานวน    1,050,000 บาท 
 2) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                     จํานวน      430,000  บาท 
 3) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์  จํานวน    8,500,000  บาท 
 4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                         จํานวน      171,000  บาท 
     ค. รายได้จากทุน                                          รวม….……….……………… บาท    

 - หมวดรายได้จากทุน                                              
      ง. เงินช่วยเหลือ                                                     รวม     15,250,000 บาท 
 1) หมวดเงินอุดหนุน     รวม     15,250,000 บาท 
      1.1) เงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน  15,250,000  บาท 
      1.2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  จํานวน………………………… บาท 
 2) เงินกู้หรือเงินอ่ืนใด     รวม…………………………. บาท 
       2.1) เงินกู้ฯ ที่มีเง่ือนไขต้องนํามาต้ังงบประมาณ จํานวน………………………… บาท 
       2.2) เงินกู้ฯ ที่ให้ดําเนินการตามท่ีระบุไว้โดยเฉพาะ จํานวน………………………… บาท 
       จ. รายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   รวม………………………….  บาท 
    รวมประมาณการรายรับ/รายไดท่ี้จัดเก็บจริงท้ังสิ้น จํานวน  51,000,000 บาท 
 
2.  การสํารวจงบประมาณรายจ่าย    [3]* 
              []  ครั้งที่ 1  งบประมาณรายจ่ายจากข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี           
              [    ]  ครั้งที่ 2  รายจ่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ห้วงเดือนตุลาคม  – มีนาคม  
              [    ]  ครั้งที่ 3  รายจ่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ห้วงเดือนเมษายน – กันยายน  
 

 ก. งบประมาณรายจ่ายประจําปีทั้งหมด                  รวม      51,000,000  บาท        
  ข. ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงนิค่าจ้าง 
      เฉพาะพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน และลูกจ้าง                     รวม      15,196,280   บาท 

          1) เงินเดือน และเงนิเพิ่มอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงนิเดือน      รวม        8,892,360   บาท 
        2) ค่าจ้าง                                                         รวม        4,383,920  บาท                         

           - ค่าจ้างประจํา              จํานวน      -   บาท 
           - ค่าจ้างช่ัวคราว              จํานวน     4,383,920 บาท 

          3) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน                                        รวม       1,920,000 บาท                        
3.1) เงินสวัสดิการเก่ียวกับเบ้ียกันดาร/ 

พ้ืนที่เสี่ยงภัย/พ้ืนที่พิเศษ      จํานวน………………………  บาท 



3.2) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการช่วยเหลือบุตร จํานวน………………………  บาท 
3.3) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร รวมถึง 

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจํา 
ของกรุงเทพมหานคร และขา้ราชการครูกรุงเทพมหานคร  จํานวน     93,800       บาท 

3.4) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล จํานวน……………………… บาท 
3.5) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วย 

นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ เฉพาะสําหรับข้าราชการ/ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)  จํานวน…………………… บาท 
  3.6) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับบุคลากรทางด้าน 
การแพทย์ และสาธารณสุข สําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 
ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว     จํานวน……………………… บาท 
  3.7) เงินค่าเช่าบ้าน    จํานวน    180,000   บาท 
  3.8) เงินทําขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจบ็เพราะการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที ่       จํานวน……………………… บาท 
  3.9) เงินเก่ียวกับศพข้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทาง 
ไปราชการ       จํานวน……………………… บาท 
  3.10) เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา   จํานวน……………………… บาท 
  3.11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ 
ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ตําแหน่งครู(ชคบ.) 
รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบํานาญซึ่งลาออกจากราชการ 
ก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร(ชรบ.)   จํานวน……………………… บาท 
  3.12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน     220,000  บาท 
  3.13) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ  จํานวน……………………… บาท 
  3.14) เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และค่าจา้ง 
ที่กําหนดขึ้นใหม่       จํานวน……………………… บาท 
  3.15) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น     จํานวน      357,500 บาท 

3.16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร     จํานวน……………………… บาท 

3.17) บําเหน็จความชอบค่าทดแทน และการ 
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ 
ช่วยราชการเน่ืองในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความ 
สงบเรียบร้อยของประเทศ      จํานวน……………………… บาท 
  3.18) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544     จํานวน    1,059,700   บาท 
  3.19) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  จํานวน          9,000     บาท  



3.   การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินคา่จ้างฯ ท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง จาก
ท่ีปรากฏในรายการรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  (ถ้ามี)      [4]* 
 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

เพิ่มขึน้ (บาท) ลดลง (บาท) 
 
1) เงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกบัเงินเดือน 
2) ค่าจ้าง 

- ค่าจ้างประจํา  
- ค่าจ้างช่ัวคราว   

3) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
    3.1 ………………………………………………… 
    3.2 ……………………………………………….. 
    3.3 ……………………………………………….. 
    3.4 ……………………………………………….. 

ฯลฯ 
  

  

 
 

4. การคํานวณสัดสว่นค่าใช้จ่ายเงินเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฯ  
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วน   

ท้องถิ่น และลกูจ้างต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด 
คิดเป็นร้อยละ  29.80  % 

 
 

                                                   ลงช่ือ พ.อ.อ.รณชัย  แสงศรี   ผูใ้ห้ข้อมลู                                   
                                                                         ( รณชัย  แสงศรี ) 

ตําแหน่ง  ปลดั อบต.วังตะกู  [5]*          
                                                                     ………../ สิงหาคม /2562  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สรุปประมาณการ รายรับ - รายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

1. ยอดรายรับจริง ณ วันที่ 1 ก.ค. 2562         
  - รายได้              30,035,746.87  บาท 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป       12,982,279.00 บาท 

2. ประมาณการรายรับทั้งสิ้น         51,000,000.00 บาท 
  - รายได้              35,750,000.00 บาท 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป      15,250,000.00 บาท 

3. ต้ังจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น         51,000,000.00  บาท 
 - สํานักงานปลัด         11,598,766.00 บาท 
 - กองคลัง          6,277,620.00  บาท 
 - กองช่าง          11,631,660.00 บาท 
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        4,563,820.00 บาท 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       6,716,634.00  บาท 
 - งบกลาง      10,211,500.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ยอดรายรับจริง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 

 
รายรับ รายรับจริง ประมาณการรายรับ 

ปี 2563 ปี  
งบประมาณ 2561 

ณ วันที่  
1 ก.ค. 2562 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
หมวดรายได้จากทุน  

รวมรายได้จัดเก็บเอง

5,009,810.45
1,195,694.20

471,644.09
6,909,996.00

74,458.00
0.00

13,661,602.74

 
5,189,374.51 
1,067,183.40 

261,457.29 
5,738,309.00 

160,350.00 
0.00  

12,416,674.20  

3,340,000
1,050,000

430,000
8,500,000

171,000
0

13,491,000

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 

รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,389,735.43

23,389,735.43

 
 

17,619,072.67 
  

17,619,072.67  

22,259,000

22,259,000

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,978,874.00

14,978,874.00

 
 

12,982,279.00 
 

12,982,279.00 

15,250,000

15,250,000

รวม 52,030,212.17 43,018,025.87 51,000,000

 
 



 

ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ รับจริงปี 2561 ประมาณการรายรับ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง     
หมวดภาษีอากร 5,009,810.45 3,340,000
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 2,950,000
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,568,252.60 0
     ภาษีบํารุงท้องที่ 51,588.85 3,000
     ภาษีป้าย 388,929.00 387,000
     อากรการฆ่าสัตว์ 1,040.00 0

   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,195,694.20 1,050,000
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 1,560.00 0
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,658.70 1,700
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 740.00 500
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 32,317.00 18,000
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 842,420.00 820,000
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

1,390.00 1,000

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,340.00 1,000
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย -9,700.00 0
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 11,625.00 2,500
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง 3,760.00 3,800
     ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 26,300.00 20,000
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 16,400.00 12,000
     ค่าปรับการผิดสัญญา 68,701.50 5,000
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 6,000.00 7,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ 185,510.00 150,000
     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

3,600.00 5,000

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,072.00 2,000
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 500
 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 471,644.09 430,000
   ดอกเบ้ีย 471,644.09 430,000
      

 



 
 

รายการ รับจริงปี 2561 ประมาณการรายรับ 
ปี 2563 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,909,996.00 8,500,000
   รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,909,996.00 8,500,000
    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 74,458.00 171,000
   เงินที่มีผู้อุทิศให้ 23,540.00 1,000
   ค่าขายแบบแปลน 50,500.00 40,000
   รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  418.00 130,000
 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 0
   รายได้จากทุน 0.00 0
   
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
หมวดภาษีจัดสรร 23,389,735.43 22,259,000
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 720,878.51 700,000
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 8,768,346.00 8,400,000
     ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ ใน ๙ 4,702,965.67 4,500,000
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 386,725.20 350,000
     ภาษีสุรา 0.00 0
     ภาษีสรรพสามิต 4,923,395.25 4,900,000
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 18,851.00 15,000
     ค่าภาคหลวงแร่ 37,261.18 20,000
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 44,621.62 40,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 3,783,601.00 3,330,000
     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 3,090.00 4,000
      
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,978,874.00 15,250,000
   เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 14,978,874.00 15,250,000

รวมด้านรายรับ 52,030,212.17 51,000,000
 

 
 
 



 
 

สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

1.  ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 256๒  เป็นเงิน  4๙,000,000  บาท 
     ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 256๓  เป็นเงิน  ๕๑,000,000 บาท 

 

2.  รายจ่ายที่ต้ังในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 2.1  ซื้อตามบัญชีครุภัณฑ์ จํานวน   10  รายการ  เป็นเงิน     911,800    บาท 
 2.2  ซื้อนอกบัญชีครุภัณฑ์ จํานวน     8  รายการ  เป็นเงิน       84,600    บาท  
 2.3  ซื้อตามบัญชีครุภัณฑ์แต่สูงกว่าราคาที่กําหนด  จํานวน      -       บาท 
 

3.  จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน                                                    จํานวน  2  โครงการ    
     เป็นเงิน  1,800,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.53  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

4.  งบประมาณเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนการดําเนินการภารกิจด้านปราบปรามการ  
     ป้องกัน การบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด              จํานวน  1  โครงการ 
     เป็นเงิน  20,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.04  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

5.  งบประมาณเพ่ือบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต        จํานวน  14  โครงการ 
     เป็นเงิน  593,200  บาท  คิดเป็นร้อยละ  1.16 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

6.  งบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                              จํานวน  16  โครงการ 
     เป็นเงิน  683,200  บาท  คิดเป็นร้อยละ  1.34  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

7.  งบประมาณเพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐ                                          จํานวน    4  โครงการ 
     เป็นเงิน  180,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.35  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

8.  งบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ อปท.                                        จํานวน  73  โครงการ   
    เป็นเงิน  21,507,254  บาท  คิดเป็นร้อยละ  42.17  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

9.  งบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                  จํานวน  22  โครงการ 
     เป็นเงิน  5,716,500  บาท  คิดเป็นร้อยละ  11.21 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

10. งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อปท.                                         จํานวน  3  โครงการ 
      เป็นเงิน  490,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.96  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

11. งบประมาณตามภาระผูกพัน                                                    จํานวน  3  โครงการ 
      เป็นเงิน  856,500  บาท  คิดเป็นร้อยละ  1.68  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

12.  ค่าสาธารณูปโภคและวัสดุเช้ือเพลิง 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายจริง จํานวน   2,204,465.07   บาท (ยอด ณ 1 ก.ค. 62) 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังไว้ จํานวน   3,391,000   บาท 
       สูงกว่างบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน      444,000   บาท  (งบประมาณ พ.ศ. 2562 
       ต้ังไว้  2,947,000 บาท) 
 
 
 



 
 
 
13.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
       จํานวน  -   โครงการ  เป็นเงิน   0   บาท 
       คิดเป็นร้อยละ  0.00  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

14.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร                  จํานวน  15,196,280  บาท 
       คิดเป็นร้อยละ  29.80  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

15.  งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายจริง  จํานวน             0        บาท 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังไว้  จํานวน     10,000       บาท 
       คิดเป็นร้อยละ  0.02   ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  
      พ.อ.อ. .........................................................ผู้รายงาน 
                ( รณชัย แสงศรี ) 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
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