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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลวังตะกู
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลวังตะกูจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 74,479,315.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 40,474,873.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,288,058.10 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 5 โครงการ รวม 
329,770.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 585,744.14 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 36,757,377.69 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 456,752.75 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 918,398.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 491,232.46 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 5,005,511.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 24,241.87 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,863,070.91 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,998,170.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 23,049.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 27,691,120.64 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 7,096,575.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,706,762.87 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,405,582.77 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,298,200.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,184,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 23,049.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,401,930.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 5,192,926.16 3,340,000.00 1,910,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,533,960.70 1,050,000.00 1,160,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 523,844.36 430,000.00 520,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

7,757,869.00 8,500,000.00 7,900,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 181,882.00 171,000.00 22,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 15,190,482.22 13,491,000.00 11,512,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,081,616.35 22,259,000.00 22,288,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,081,616.35 22,259,000.00 22,288,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,072,090.00 15,250,000.00 17,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,072,090.00 15,250,000.00 17,200,000.00

รวม 54,344,188.57 51,000,000.00 51,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,947,890.00 10,211,500.00 10,850,000.00

งบบุคลากร 12,365,238.12 15,604,400.00 15,827,220.00

งบดําเนินงาน 11,171,012.38 16,281,200.00 17,516,280.00

งบลงทุน 6,177,259.98 7,082,900.00 5,026,500.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,678,224.00 1,800,000.00 1,760,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 40,339,624.48 51,000,000.00 51,000,000.00

รวม 40,339,624.48 51,000,000.00 51,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,199,333

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 410,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,168,203

แผนงานสาธารณสุข 3,490,424

แผนงานเคหะและชุมชน 11,215,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 305,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 105,000

แผนงานการพาณิชย 2,747,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,850,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,360,560 2,473,380 9,833,940
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,328,120 0 2,328,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,032,440 2,473,380 7,505,820

งบดําเนินงาน 3,230,793 1,386,400 4,617,193
    ค่าตอบแทน 734,060 444,400 1,178,460

    ค่าใช้สอย 1,600,733 620,000 2,220,733

    ค่าวัสดุ 424,000 260,000 684,000

    ค่าสาธารณูปโภค 472,000 62,000 534,000

งบลงทุน 723,300 4,900 728,200
    ค่าครุภัณฑ์ 247,400 4,900 252,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 475,900 0 475,900

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

                              รวม 11,334,653 3,864,680 15,199,333

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 250,000 20,000 270,000
    ค่าใช้สอย 250,000 0 250,000

    ค่าวัสดุ 0 20,000 20,000

งบลงทุน 0 140,000 140,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 80,000 80,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 60,000 60,000

                              รวม 250,000 160,000 410,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,908,840 0 1,908,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,908,840 0 1,908,840

งบดําเนินงาน 1,036,850 1,033,113 2,069,963
    ค่าตอบแทน 218,270 0 218,270

    ค่าใช้สอย 653,580 121,000 774,580

    ค่าวัสดุ 165,000 912,113 1,077,113

งบลงทุน 589,400 0 589,400
    ค่าครุภัณฑ์ 213,400 0 213,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 376,000 0 376,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,600,000 1,600,000
    เงินอุดหนุน 0 1,600,000 1,600,000

                              รวม 3,535,090 2,633,113 6,168,203

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,852,200 0 1,852,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,852,200 0 1,852,200

งบดําเนินงาน 1,417,800 31,824 1,449,624
    ค่าตอบแทน 291,800 0 291,800

    ค่าใช้สอย 250,000 31,824 281,824

    ค่าวัสดุ 860,000 0 860,000

    ค่าสาธารณูปโภค 16,000 0 16,000

งบลงทุน 28,600 0 28,600
    ค่าครุภัณฑ์ 28,600 0 28,600

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 0 160,000 160,000

                              รวม 3,298,600 191,824 3,490,424

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 2,232,240 0 0 2,232,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,232,240 0 0 2,232,240

งบดําเนินงาน 5,045,500 0 744,000 5,789,500
    ค่าตอบแทน 550,000 0 0 550,000

    ค่าใช้สอย 1,247,000 0 700,000 1,947,000

    ค่าวัสดุ 3,230,000 0 44,000 3,274,000

    ค่าสาธารณูปโภค 18,500 0 0 18,500

งบลงทุน 202,300 2,991,000 0 3,193,300
    ค่าครุภัณฑ์ 82,300 0 0 82,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 120,000 2,991,000 0 3,111,000

                              รวม 7,480,040 2,991,000 744,000 11,215,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 305,000 305,000
    ค่าใช้สอย 305,000 305,000

                              รวม 305,000 305,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 370,000 40,000 510,000
    ค่าใช้สอย 100,000 370,000 40,000 510,000

                              รวม 100,000 370,000 40,000 510,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 6/8



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 347,000 347,000
    ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 147,000 147,000

                              รวม 2,747,000 2,747,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 7/8



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,850,000 10,850,000
    งบกลาง 10,850,000 10,850,000

                              รวม 10,850,000 10,850,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,199,333

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 410,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,168,203

แผนงานสาธารณสุข 3,490,424

แผนงานเคหะและชุมชน 11,215,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 305,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 105,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,747,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,850,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลวังตะกู และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอเมืองนครปฐม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลวังตะกู
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลวังตะกูปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลวังตะกูมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายมานพ  เป่ยมคล้า)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลวังตะกู

อนุมัติ

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

(นายสุรสิทธิ์  สิทธิกรวนิช)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองนครปฐม



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู

อําเภอ เมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,950,000.00 -49.15 % 1,500,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,735,662.42 4,568,252.60 4,753,999.49 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 69,729.72 51,588.85 52,202.67 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 273,904.00 388,929.00 386,724.00 387,000.00 5.94 % 410,000.00
     อากรการฆาสัตว 3,090.00 1,040.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,082,386.14 5,009,810.45 5,192,926.16 3,340,000.00 1,910,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 4,635.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,484.10 1,658.70 1,755.70 1,700.00 0.00 % 1,700.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 440.00 740.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 38,370.00 32,317.00 28,408.00 18,000.00 11.11 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 676,040.00 842,420.00 924,090.00 820,000.00 9.76 % 900,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 1,390.00 930.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,470.00 1,340.00 1,740.00 1,000.00 70.00 % 1,700.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 -9,700.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 11,625.00 11,125.00 2,500.00 136.00 % 5,900.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 3,760.00 3,760.00 3,800.00 -2.63 % 3,700.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 26,300.00 17,000.00 20,000.00 25.00 % 25,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 19,900.00 16,400.00 18,700.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 9,683.00 68,701.50 352,732.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 9,600.00 6,000.00 6,000.00 7,000.00 128.57 % 16,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

134,310.00 185,510.00 160,060.00 150,000.00 6.67 % 160,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 3,600.00 5,900.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,320.00 2,072.00 1,760.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 60,635.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 958,887.10 1,195,694.20 1,533,960.70 1,050,000.00 1,160,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 407,728.04 471,644.09 523,844.36 430,000.00 20.93 % 520,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 407,728.04 471,644.09 523,844.36 430,000.00 520,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 6,577,650.00 6,909,996.00 7,757,869.00 8,500,000.00 -7.06 % 7,900,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,577,650.00 6,909,996.00 7,757,869.00 8,500,000.00 7,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 23,540.00 1,800.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาขายแบบแปลน 18,500.00 50,500.00 30,000.00 40,000.00 -87.50 % 5,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 5,340.00 418.00 150,082.00 130,000.00 -88.46 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,840.00 74,458.00 181,882.00 171,000.00 22,000.00

วันที่พิมพ : 17/8/2563  14:05:11 หน้า : 2/3



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

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 755,135.17 720,878.51 704,980.12 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,035,195.97 8,768,346.00 9,065,839.84 8,400,000.00 2.02 % 8,570,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,151,190.61 4,702,965.67 4,437,518.06 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 299,411.51 386,725.20 310,178.26 350,000.00 -14.29 % 300,000.00
     ภาษีสุรา 1,265,911.76 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,050,698.41 4,923,395.25 5,388,584.76 4,900,000.00 2.04 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 16,500.00 18,851.00 15,501.00 15,000.00 33.33 % 20,000.00
     คาภาคหลวงแร 44,179.05 37,261.18 31,537.09 20,000.00 120.00 % 44,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 45,786.81 44,621.62 68,004.22 40,000.00 25.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,474,711.00 3,783,601.00 3,056,403.00 3,330,000.00 -6.91 % 3,100,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 5,447.00 3,090.00 3,070.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,144,167.29 23,389,735.43 23,081,616.35 22,259,000.00 22,288,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

14,891,812.00 14,978,874.00 16,072,090.00 15,250,000.00 12.79 % 17,200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,891,812.00 14,978,874.00 16,072,090.00 15,250,000.00 17,200,000.00
รวมทุกหมวด 47,086,470.57 52,030,212.17 54,344,188.57 51,000,000.00 51,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,910,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ ปรากฏวามีรายรับจริงต่ํากวาประมาณการราย
รับที่ตั้งไว้ในปที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากวาจํานวนเงิน
ประมาณการที่ตั้งรับไว้ปที่แล้ว

ภาษีป้าย จํานวน 410,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ มีรายรับจริงสูงกวาที่ได้ประมาณการไว้ในป
ปจจุบันและได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบประมาณ
ที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณการตั้ง
รับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปที่แล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,160,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,700 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริง ปรากฏวามี
ยอดเงินรายรับจริงใกล้เคียงที่ประมาณการตั้งรับไว้ในปจจุบัน จึง
ประมาณการตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริง ปรากฏวามี
ยอดเงินรายรับจริงใกล้เคียงที่ประมาณการตั้งรับไว้ในปจจุบัน จึง
ประมาณการตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับของปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึง
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในป
ที่แล้ว

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึง
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในป
ที่แล้ว

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงใกล้เคียงที่
ประมาณการตั้งรับไว้ในปจจุบัน จึงประมาณการตั้งรับไว้เทากับ
ประมาณการรายรับของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,700 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึง
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในป
ที่แล้ว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 5,900 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จะดําเนินการทุก 2 ป จึง
ประมาณการตั้งรับไว้สําหรับผู้ประกอบการที่ครบรอบการเสียคา
ธรรมเนียมจากฐานข้อมูลที่ปรากฏตามทะเบียนคุมและสําหรับผู้
ประกอบการที่ขออนุญาตรายใหม จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกวา
จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปที่แล้ว
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3,700 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริง ณ ปงบ
ประมาณปจจุบัน จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับจํานวนเงิน
คาธรรมเนียมที่เก็บได้ในปจจุบัน

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริง ณ ปงบ
ประมาณปจจุบัน จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบ
ประมาณที่ตั้งรับไว้ในปที่แล้ว

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึง
ประมาณการตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับของปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริง ณ ปงบ
ประมาณปจจุบัน จึงประมาณการตั้งรับไว้เทากับประมาณการ
รายรับของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริง ณ ปงบ
ประมาณปจจุบัน ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณ
การตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปที่แล้ว

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ ได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึง
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในป
ที่แล้ว

วันที่พิมพ : 17/8/2563  14:05:58 หน้า : 3/7



คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงใกล้เคียงกับที่
ประมาณการไว้ จึงประมาณการตั้งรับไว้เทากับจํานวนเงินงบ
ประมาณที่ตั้งรับไว้ในปที่แล้ว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงใกล้เคียงกับที่
ประมาณการไว้ จึงประมาณการตั้งรับไว้เทากับจํานวนเงินงบ
ประมาณที่ตั้งรับไว้ในปที่แล้ว

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากมีบางปงบประมาณที่มี
รายได้จากคาใบอนุญาตอื่นๆ ที่เปนรายได้ไมจัดอยูในประเภท
รายได้ตามที่กําหนดไว้ จึงประมาณการตั้งรับไว้เทากับจํานวนเงิน
ประมาณการที่ตั้งรับไว้ปที่แล้ว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 520,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 520,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดดอกเบี้ย ณ ปงบ
ประมาณปจจุบัน ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณ
การตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปที่แล้ว

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 7,900,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 7,900,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมาต่ํากวาประมาณการรายรับในปปจจุบัน จึง
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากวาจํานวนเงินประมาณการที่ตั้งรับไว้ปที่
แล้ว
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 22,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ มีรายรับจริงซึ่งเปนรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ สูง
กวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้สูง
กวาจํานวนเงินประมาณการที่ตั้งรับไว้ปที่แล้ว

คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ มีรายรับจริงที่เกิดจากคาขายแบบแปลน ต่ํา
กวาประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ในปที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับ
ไว้ต่ํากวาจํานวนเงินประมาณการที่ตั้งรับไว้ปที่แล้ว

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณ มีรายรับจริงซึ่งเปนรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ณ ป
งบประมาณปจจุบัน ต่ํากวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปที่แล้ว จึง
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากวาจํานวนเงินประมาณการที่ตั้งรับไว้ปที่
แล้ว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,288,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา จึงประมาณการตั้งรับไว้เทากับยอดรายรับจริง
ของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,570,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึง
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินประมาณการที่ตั้งรับไว้ปที่
แล้ว

วันที่พิมพ : 17/8/2563  14:05:58 หน้า : 5/7



ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดราย
รับจริงของปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปงบประมาณที่แล้ว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึง
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในป
ที่แล้ว

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริง ณ ปงบ
ประมาณปจจุบัน ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณ
การตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปที่แล้ว

คาภาคหลวงแร จํานวน 44,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริง ณ ปงบ
ประมาณปจจุบัน ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึงประมาณ
การตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในปที่แล้ว

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ปรากฏวามียอดเงินรายรับจริงที่สูง จึง
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ในป
ที่แล้ว
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 3,100,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับจํานวน
เงินงบประมาณที่ได้รับจริงในปที่แล้ว

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทํางบประมาณได้ทําการตรวจสอบยอดรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา จึงประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดราย
รับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 17,200,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณ ปรากฏวามีรายรับจริงประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน
เลือกทําที่ยังไมได้รับการจัดสรรเหลืออยูซึ่งคาดวาจะได้รับเพิ่ม
เติม จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งรับ
ไว้ในปที่แล้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 90,720 90,720 0 % 90,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,523,400 1,433,899.35 1,341,960 1,473,620 9.53 % 1,614,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,237,400 2,147,899.35 2,055,960 2,187,620 2,328,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,576,037 2,527,650 2,631,820 3,498,160 10.39 % 3,861,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 619,138.06 697,198.06 823,680 835,200 1.44 % 847,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 87,806.44 91,273.12 95,160 83,640 -14.35 % 71,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,534,981.5 3,568,121.18 3,802,660 4,669,000 5,032,440
รวมงบบุคลากร 5,772,381.5 5,716,020.53 5,858,620 6,856,620 7,360,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 3,350 2,350 434,060 46.08 % 634,060

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

คาเชาบ้าน 34,600 19,800 43,161.29 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,990 16,030 26,233.5 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 53,590 39,180 71,744.79 534,060 734,060
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 239,912 226,231 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 16,400 10,000 0 % 10,000

คาเชาทรัพยสิน 0 0 288,721 288,800 0 % 288,800

คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

คาใช้จายในการดูแลระบบและจัดทําเว็บไซ
ด

0 0 4,815 20,000 0 % 20,000

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถายเอกสาร 0 0 4,690.2 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คารับวารสาร 0 0 4,840 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 0 700,000 0 % 700,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 119,714.76 187,664.9 245,795.47 300,000 0 % 300,000

คาใช้จายในการรับเสด็จ 0 0 80,650 100,000 -38.07 % 61,933

โครงการกิจกรรม 5ส. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามแนว
ทางพระราชดํารัส

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน 
(Happy and Healthy Workplace)

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 193,638 54,251 67,719 450,000 -66.67 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 553,264.76 468,146.9 713,630.67 1,978,800 1,600,733
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 143,458 132,863 133,366 105,986 -10.37 % 95,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,340 4,896 8,690 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,994 39,690 33,912 40,000 -25 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 24,289 0 22,240 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 82,408.03 91,161.68 100,636.6 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,237 10,412 41,634 37,000 35.14 % 50,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร 46,390 57,860 174,880 94,000 0 % 94,000

รวมค่าวัสดุ 351,116.03 336,882.68 515,358.6 431,986 424,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 379,509.44 370,567.16 343,003.08 360,000 0 % 360,000

คาบริการโทรศัพท 29,534.49 28,792.63 14,928.64 5,000 100 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 170 208 0 2,000 0 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 55,158.5 26,964 57,758.6 93,000 7.53 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 464,372.43 426,531.79 415,690.32 460,000 472,000
รวมงบดําเนินงาน 1,422,343.22 1,270,741.37 1,716,424.38 3,404,846 3,230,793

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ - 
ชํานาญการ

0 0 15,999.98 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับปฏิบัติการ - 
ชํานาญการ

0 0 24,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
18,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 28,600

วันที่พิมพ : 17/8/2563  14:06:55 หน้า : 4/47



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

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 141,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 188,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 บีทียู

0 94,000 0 0 0 % 0

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

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

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 
หลัง

0 8,800 0 0 0 % 0

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

จัดซื้อถังน้ํา แบบสเตนเลส ขนาด 2,000  
ลิตร

15,000 0 0 0 0 % 0

ชุดรับแขก 0 0 0 30,000 -100 % 0

โตะกราบพระพร้อมที่รองเขา 0 0 0 6,800 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 0 0 100 % 2,000

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 0 100 % 10,400

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง 1,900 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา จํานวน 1 
เครื่อง

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

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 0 0 100 % 30,300

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 24,300

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําร้อนน้ําเย็น แบบตั้งพื้น 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1)คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 32,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง

16,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่อง

0 32,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา

0 0 7,900 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 0 100 % 2,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑอื่น

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 12,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,700 174,100 268,399.98 36,800 247,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการตอเติมหลังคากันสาดอาคาร
อเนกประสงค (อาคารพระราชคุณาภรณ 
(ชุณห))

0 0 0 0 100 % 43,700

โครงการปรับปรุงห้องประชุมฯ 0 0 0 490,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 0 0 0 345,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย เฉพาะชุดภาครับ
สัญญาณ (ลูกขาย)

0 0 0 0 100 % 432,200

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย เฉพาะชุดภาครับ
สัญญาณ (ลูกขาย) จํานวน 21 แหง ภายใน
หมูที่ 1 - 8 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ
.นครปฐม

0 1,148,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,148,000 0 835,000 475,900
รวมงบลงทุน 73,700 1,322,100 268,399.98 871,800 723,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0 18,000 0 0 0 % 0

ประเภทคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
เพื่อ
การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ
หรือสิ่งกอสร้าง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

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

รวมงานบริหารทั่วไป 7,268,424.72 8,326,861.9 7,843,444.36 11,153,266 11,334,653
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 827,100 871,620 826,920 1,228,320 4.69 % 1,285,920

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 31,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 717,588.39 731,520 942,454.73 1,045,560 0.42 % 1,050,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 71,838.71 72,000 102,013.51 93,540 2.05 % 95,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,658,527.1 1,717,140 1,902,888.24 2,409,420 2,473,380
รวมงบบุคลากร 1,658,527.1 1,717,140 1,902,888.24 2,409,420 2,473,380

วันที่พิมพ : 17/8/2563  14:06:55 หน้า : 8/47



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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 207,000 49.76 % 310,000

คาเชาบ้าน 36,000 33,000 65,806.46 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,800 5,000 15,400 13,800 4.35 % 14,400

รวมค่าตอบแทน 41,800 38,000 81,206.46 340,800 444,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 166,586 170,296 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 173,921 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 220,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 220,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,135 5,820 13,460 40,000 0 % 40,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ประจําป 2562

0 0 9,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS)

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,160 20,355 22,021 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 195,881 196,471 218,402 620,000 620,000
ค่าวัสดุ

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 1,360 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,983 1,800 100 7,500 -33.33 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,200 9,200 11,600 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 69,660 99,640 120,950 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 162,204.5 210,635 234,010 287,500 260,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 0 0 1,766.86 12,000 0 % 12,000

คาบริการไปรษณีย 6,573 3,468 1,399 40,000 25 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,573 3,468 3,165.86 52,000 62,000
รวมงบดําเนินงาน 406,458.5 448,574 536,784.32 1,300,300 1,386,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน 0 0 0 85,800 -100 % 0

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 0 0 105,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 27,500 0 0 % 0

โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ปฏิบัติการ-ชํานาญการ

0 0 9,800 4,900 0 % 4,900

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 9,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 0 0 66,000 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร 
หรือชนิด LED สี

0 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer  แบบ
เครยาว

0 0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

3,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 5,200 -100 % 0

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

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

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

29,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา (33 หน้า/นาที)

0 15,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จํานวน 1 เครื่อง

5,800 0 0 0 0 % 0

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

6,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 69,300 15,000 231,400 167,900 4,900
รวมงบลงทุน 69,300 15,000 231,400 167,900 4,900

รวมงานบริหารงานคลัง 2,134,285.6 2,180,714 2,671,072.56 3,877,620 3,864,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,402,710.32 10,507,575.9 10,514,516.92 15,030,886 15,199,333

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(3) โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

0 7,800 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม อปพร. 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู

0 0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0 0 7,764 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 7,800 7,764 50,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 7,800 7,764 50,000 250,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 7,800 7,764 50,000 250,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 30,000 9,630 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 30,000 9,630 0 20,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ HF/FM 0 0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ข้อตอรับน้ําหัวดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 8,000

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

0 24,000 0 0 0 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 24,000 0 0 80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งหัวจายน้ําดับเพลิง 0 0 0 100,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจ้างเหมาติดตั้งหัวจายน้ําดับเพลิง 
ขนาด 4 x 4 x 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ จํานวน 
3 จุด

0 0 150,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องรับสงสัญญาณวิทยุ 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 150,000 100,000 60,000
รวมงบลงทุน 0 24,000 150,000 100,000 140,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 30,000 33,630 150,000 120,000 160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 41,430 157,764 170,000 410,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 950,357.41 1,088,484 1,248,480 1,356,240 3.23 % 1,400,040

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

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 287,040 319,172.9 418,560 431,040 -9.8 % 388,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 31,800 22,570.32 20,280 24,000 50 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,311,197.41 1,472,227.22 1,729,320 1,853,280 1,908,840
รวมงบบุคลากร 1,311,197.41 1,472,227.22 1,729,320 1,853,280 1,908,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 207,900 0.56 % 209,070

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,600 26,200 14,250 10,000 -8 % 9,200

รวมค่าตอบแทน 25,600 26,200 14,250 217,900 218,270
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 52,380.96 42,025 26,300 50,000 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

594,000 550,800 530,390 553,580 0 % 553,580

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,700 82,038.53 2,800 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 649,080.96 674,863.53 559,490 673,580 653,580
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,400 34,989 18,089 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,680 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,936 24,210 39,920 40,000 0 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 15,830 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,484 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 38,350 33,990 6,460 50,000 0 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 78,170 98,869 80,299 155,000 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 1,254.04 963 476.32 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,254.04 963 476.32 0 0
รวมงบดําเนินงาน 754,105 800,895.53 654,515.32 1,046,480 1,036,850

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

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

โครงการจ้างเหมาติดตั้งผ้ามาน
ประตู-หน้าตาง ของ ศพด.วัดวังตะกู

41,600 0 0 0 0 % 0

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

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

จัดซื้อชั้นอเนกประสงค 6 ชอง 7,000 0 0 0 0 % 0

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

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 20,000

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 4 
หลัง

0 17,600 0 0 0 % 0

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

ชั้นเอนกประสงค 6 ชอง 0 0 7,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โตะอนุบาลหน้าขาว พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว 0 0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

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

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

จัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง 0 1,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

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

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

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

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0 0 32,000 0 100 % 34,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 8,600 8,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่อง Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED สี

17,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง

0 16,000 0 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 0 100 % 1,400

ครุภัณฑอื่น

เครื่องเลนสนามกลางแจ้ง 0 0 320,000 0 100 % 158,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ชุดโตะม้าหิน 0 0 12,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 8,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 230,500 63,600 443,600 8,600 213,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างปรับปรุงตอเติมอาคาร
สถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอทราย

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเสาธงชาติ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูที่ 4

15,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหลังคา และอางแปรงฟน
เด็ก

0 0 261,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหลังคา อางแปรงฟนและ
ทาสีรั้ว ค.ส.ล. บริเวณอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู 2 (หมูที่ 4)

0 361,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหลังคาคลุมเครื่องเลน
สนาม

0 0 0 147,000 -100 % 0

โครงการตอเติมรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวัง
ตะกู ม.2

0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเหล็กดัดครอบหน้าตาง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 176,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงห้องครัวและรั้ว ค.ส.ล. 
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู 1

0 261,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดวังตะกู

0 0 0 480,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาติดตั้งมุ้งลวดหน้าตาง 24,200 9,080 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 139,200 631,080 261,000 747,000 376,000
รวมงบลงทุน 369,700 694,680 704,600 755,600 589,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,435,002.41 2,967,802.75 3,088,435.32 3,655,360 3,535,090
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู้การคัดแยก
ขยะ

0 17,100 0 0 0 % 0

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

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 31,540 34,940 0 0 % 0

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน 
สูยุคไทยแลนด 4.0

0 0 0 0 100 % 46,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการพัฒนาสุนทรีภาพด้านศิลปะ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน 0 19,300 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร"

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริม
สร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้
นํา”

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น”

0 0 29,972 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 67,940 64,912 70,000 121,000
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 851,910.8 815,913.92 746,633.42 931,274 -2.06 % 912,113

รวมค่าวัสดุ 851,910.8 815,913.92 746,633.42 931,274 912,113
รวมงบดําเนินงาน 851,910.8 883,853.92 811,545.42 1,001,274 1,033,113
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,924,000 1,772,996 0 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวัน 0 0 1,678,224 1,640,000 -2.44 % 1,600,000

รวมเงินอุดหนุน 1,924,000 1,772,996 1,678,224 1,640,000 1,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,924,000 1,772,996 1,678,224 1,640,000 1,600,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,775,910.8 2,656,849.92 2,489,769.42 2,641,274 2,633,113
รวมแผนงานการศึกษา 5,210,913.21 5,624,652.67 5,578,204.74 6,296,634 6,168,203

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 366,060 389,280 412,740 994,680 -9.31 % 902,040

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 737,364.52 805,800 786,420 826,940 -0.34 % 824,160

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 85,471.61 90,420 79,020 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,230,896.13 1,327,500 1,320,180 1,947,620 1,852,200
รวมงบบุคลากร 1,230,896.13 1,327,500 1,320,180 1,947,620 1,852,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 4,450 0 161,800 37.08 % 221,800

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,140 36,540 42,840 50,000 0 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,015.25 10,143.5 11,551.75 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 40,155.25 51,133.5 54,391.75 231,800 291,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,500 0 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,741 89,000 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 79,996.8 121,611.03 98,580 170,000 17.65 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 104,237.8 210,611.03 98,580 220,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,869 3,770 10,079 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,001 19,900 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 38,520 26,857 43,868 60,000 33.33 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 235,069.42 314,176.1 298,079.95 350,000 0 % 350,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 117,200 156,100 168,380 160,000 56.25 % 250,000

วัสดุการเกษตร 54,940 31,270 45,720 51,600 -3.1 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,564 15,610 16,306 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,250 8,400 9,560 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,250 20,930 42,000 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 485,662.42 586,114.1 653,892.95 741,600 860,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 0 0 1,766.86 12,000 0 % 12,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,384 3,665 5,150.86 16,000 16,000
รวมงบดําเนินงาน 633,439.47 851,523.63 812,015.56 1,209,400 1,417,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ

0 0 0 6,400 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 0 0 100 % 28,600

โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ

0 0 0 9,800 -100 % 0

วันที่พิมพ : 17/8/2563  14:06:55 หน้า : 24/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 0 0 17,500 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 19,000 0 0 % 0

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

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 15,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 44,865 16,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,865 16,400 36,500 25,600 28,600
รวมงบลงทุน 59,865 16,400 36,500 25,600 28,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,924,200.6 2,195,423.63 2,168,695.56 3,182,620 3,298,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(๒) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 28,941 0 0 0 % 0
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 0 23,200 37.17 % 31,824

รวมค่าใช้สอย 0 28,941 0 23,200 31,824
รวมงบดําเนินงาน 0 28,941 0 23,200 31,824

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 160,000 0 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 28,941 0 183,200 191,824
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,924,200.6 2,224,364.63 2,168,695.56 3,365,820 3,490,424
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 585,060 618,660 652,860 1,194,960 2.95 % 1,230,240

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 830,540.32 864,000 773,434.49 864,000 0 % 864,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 92,516.12 96,000 85,935.39 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,550,116.44 1,620,660 1,554,229.88 2,196,960 2,232,240
รวมงบบุคลากร 1,550,116.44 1,620,660 1,554,229.88 2,196,960 2,232,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 97,100 185,920 370,000 0 % 370,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 130,200 150,780 143,640 161,200 -0.74 % 160,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,000 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 147,200 247,880 329,560 551,200 550,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 110,340 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 35,380 300,000 -66.67 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 27,457 25,014 27,264 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,745 238,770 475,696 500,000 119.4 % 1,097,000

รวมค่าใช้สอย 83,202 374,124 538,340 850,000 1,247,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,298 5,150 28,877 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 419,529 239,970 523,975 400,000 0 % 400,000

วัสดุกอสร้าง 378,736 866,147 872,983 700,000 0 % 700,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 6,870 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 29,627.8 25,204.8 34,465.2 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1,471,680 796,106.75 986,527 1,900,000 5.26 % 2,000,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,935 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,860 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 19,970 17,530 34,600 35,000 0 % 35,000

วัสดุอื่น 1,850 0 1,980 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 2,343,550.8 1,952,043.55 2,490,277.2 3,130,000 3,230,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 0 0 1,766.86 12,000 0 % 12,000
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คาบริการไปรษณีย 0 0 138 6,500 0 % 6,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,904.86 18,500 18,500
รวมงบดําเนินงาน 2,573,952.8 2,574,047.55 3,360,082.06 4,549,700 5,045,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 7,400 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน 0 0 0 9,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 57,200

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่อง

0 3,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 
2 เครื่อง

0 2,400 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 22,000 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 715,000 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (เฉพาะตัว
เครื่อง)

6,800 0 0 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อปมสูบน้ําตะกอนเลน 5,500 0 0 0 0 % 0

ปมสูบน้ําหอยโขง มอเตอรไฟฟ้า 3 เฟส 
พร้อมอุปกรณ

0 0 160,000 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

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

ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม 0 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 6,300 -100 % 0

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

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800VA

3,200 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 2,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

เครื่องสูบจายสารเคมีน้ําประปา (ปมโดส) 0 0 129,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบจายสารเคมีน้ําประปา (ปม
โดส)

129,000 0 44,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องสูบจายสารเคมีน้ําประปา (ปม
โดส) จํานวน 3 เครื่อง

0 129,000 0 0 0 % 0

ปมซัมเมอรส 0 0 60,000 0 0 % 0

ปมดูดน้ําลึก Submerse 0 0 0 0 100 % 22,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 234,096 218,965 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 400,596 358,665 415,000 780,500 82,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงที่ทําการฯ 0 0 0 465,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงที่ทําการฯ   หมูที่ 4 0 0 465,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ําดิบกรม
โยธาธิการฯ หมูที่ 8

0 0 0 0 100 % 120,000

งานปรับปรุงซอมแซมห้องน้ํา ห้องส้วม หมู
ที่ 4

0 0 0 200,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้างและทรัพยสินอื่นๆ

169,660 43,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 169,660 43,000 465,000 665,000 120,000
รวมงบลงทุน 570,256 401,665 880,000 1,445,500 202,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,694,325.24 4,596,372.55 5,794,311.94 8,192,160 7,480,040
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งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อแผงโซลาเซลล (ขนาด 300 w/แผง) 
จํานวน 4 แผง (ตามโครงการระบบสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้าจากเซลลแสงอาทิตย)

36,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,000 0 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 70,000 0 % 70,000

โครงการกอสร้างขยายไหลทางหินคลุก  หมู
ที่ 3

0 0 197,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายไหลทางหินคลุก หมู
ที่ 1, 2

93,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายไหลทางหินคลุก หมู
ที่ 6

217,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน  ค.ส.ล. หมูที่ 1 0 0 456,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน  ค.ส.ล. หมูที่ 2 0 0 452,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2 0 0 0 346,000 30.64 % 452,000

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 7 0 494,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
 หมูที่ 2

0 0 273,000 95,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
หมูที่ 2

0 0 465,000 84,000 11.9 % 94,000

โครงการกอสร้างถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
หมูที่ 3

366,000 0 493,000 225,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 497,000

โครงการกอสร้างถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
หมูที่ 5

269,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
หมูที่ 6

783,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
หมูที่ 8

0 0 0 160,000 210.63 % 497,000

โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในตําบล 
หมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และหมูที่ 8

0 339,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในตําบล 
หมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และหมูที่ 8 ต.วัง
ตะกู

0 0 198,360 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในตําบล 
หมูที่ 2, 4, 5, 6 และหมูที่ 8

234,900 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 
1

0 1,017,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรฯ หมูที่ 1, 
7

0 0 0 459,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรฯ หมูที่ 3 0 0 0 189,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรฯ หมูที่ 5, 
6

0 0 0 468,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 
8

0 300,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 5 0 463,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกรอบสระเก็บ
น้ําดิบระบบประปาผิวดิน อบต.วังตะกู หมูที่ 
8

453,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 
4

0 0 0 35,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงขยายไหลทางหินคลุก หมู
ที่ 3, 4

237,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 
5

0 0 459,000 0 0 % 0
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โครงการวางทอเมนประปา HDPE.PN 10 
ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 90 มม. (3 นิ้ว) 
ความยาว 1,450 เมตร พร้อมอุปกรณ 
(เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) หมูที่ 8

465,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผาน
ศูนยกลาง 0.40 ม. หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 294,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผาน
ศูนยกลาง 0.60 ม. หมูที่ 2

0 0 0 0 100 % 99,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผาน
ศูนยกลาง 0.60 ม. หมูที่ 3

0 0 0 0 100 % 494,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผาน
ศูนยกลาง 0.60 ม. หมูที่ 5,6

0 0 0 0 100 % 494,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 4 , 
6

0 0 419,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 6 0 0 494,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 7 0 0 0 368,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,117,900 2,613,800 3,906,360 2,499,000 2,991,000
รวมงบลงทุน 3,153,900 2,613,800 3,906,360 2,499,000 2,991,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,153,900 2,613,800 3,906,360 2,499,000 2,991,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 745,150 723,807 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 701,056.5 700,000 0 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 745,150 723,807 701,056.5 700,000 700,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 132,450 200,850 111,000 48,000 -8.33 % 44,000

รวมค่าวัสดุ 132,450 200,850 111,000 48,000 44,000
รวมงบดําเนินงาน 877,600 924,657 812,056.5 748,000 744,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 32,150 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงครุภัณฑรถยนตบรรทุก
ขยะเพื่อใช้เป็นรถบรรทุกอเนกประสงค

0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,150 0 0 300,000 0
รวมงบลงทุน 32,150 0 0 300,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 909,750 924,657 812,056.5 1,048,000 744,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,757,975.24 8,134,829.55 10,512,728.44 11,739,160 11,215,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล 12,362 18,024 4,432 50,000 0 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0 810 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย“
ธนาคารขยะชุมชน”ตําบลวังตะกู

0 0 0 21,200 135.85 % 50,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

0 8,770 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 19,920.5 15,887 13,875 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพสตรีตําบลวังตะกู 0 33,840 21,325.75 45,000 0 % 45,000

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 28,941 0 0 % 0

โครงการอนุรักษฟืนฟู พัฒนาคลองเจดีย
บูชา และคลองวังตะกู

0 14,128 34,278 90,000 0 % 90,000
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โครงการอบรมอาชีพซอมเครื่องใช้ไฟฟ้า 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย 
“Clean Food Good Taste”

0 0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 32,282.5 91,459 152,851.75 276,200 305,000
รวมงบดําเนินงาน 32,282.5 91,459 152,851.75 276,200 305,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 32,282.5 91,459 152,851.75 276,200 305,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 32,282.5 91,459 152,851.75 276,200 305,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการ
สําหรับประชาชน

0 17,700 17,262 70,000 -28.57 % 50,000

โครงการสงเสริมทักษะทางการกีฬาและการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 17,700 17,262 120,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 17,700 17,262 120,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 17,700 17,262 120,000 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวคุณธรรมพาลูกจูงหลาน
เข้าวัด

0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 10,340 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 
28 กรกฎาคม ประจําป 2563

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 
ประจําป 2561

0 25,450 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม ประจําป 2561

0 18,916 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม ประจําป 2562

0 0 15,430 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี

0 0 0 10,000 300 % 40,000

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 0 16,838 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานวันสงกรานต ประจําป 
2560

25,132 0 0 0 0 % 0
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โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูง
อายุ

0 14,067 15,850 40,000 0 % 40,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 31,652 60,000 60,000 33.33 % 80,000

โครงการสืบสานภูมิปญญาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 35,472 106,923 111,280 260,000 370,000
รวมงบดําเนินงาน 35,472 106,923 111,280 260,000 370,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 35,472 106,923 111,280 260,000 370,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ในชุมชน

0 0 0 40,000 0 % 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 35,472 124,623 128,542 420,000 510,000

แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

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

โครงการพัฒนาบริหารจัดการและถายทอด
ความรู้ทางการเกษตร

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรวมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 23,450 0 37,362 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมการใช้และการผลิตสารชี
วอินทรีย

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการใช้สารชีวภัณฑในการ
เกษตร

0 0 8,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวใน
ครัวเรือน

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการผลิตสมุนไพรเบื้องต้น
และกําจัดศัตรูพืช

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียชีวีปลอดภัย 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพถนอมผลิตภัณฑทาง
การเกษตร

7,565 0 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร

0 0 11,766 15,000 0 % 15,000

โครงการให้ความรู้การขยายพันธุพืช 0 0 9,836.25 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้การใช้สารเคมีเกษตร
อยางถูกต้องปลอดภัย

7,250 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมตรวจวิเคราะหดินในพื้นที่
การเกษตร

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 38,265 0 66,964.25 105,000 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 38,265 0 66,964.25 110,000 105,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 38,265 0 66,964.25 110,000 105,000
รวมแผนงานการเกษตร 38,265 0 66,964.25 110,000 105,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,709,069.38 1,907,080.48 2,111,466.82 2,400,000 0 % 2,400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,709,069.38 1,907,080.48 2,111,466.82 2,400,000 2,400,000
รวมงบดําเนินงาน 1,709,069.38 1,907,080.48 2,111,466.82 2,400,000 2,400,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อปมแช (ปมจุม) ขนาดทอสง 3 นิ้ว 
220 V

0 28,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องสูบจายสารเคมีน้ําประปา (ปม
โดส)

0 114,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการซอมแซมครุภัณฑมาตรวัดน้ํา 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 142,000 0 0 200,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างวางทอเมนประปา 
HDPE.PN 10  ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 90 
มม. (3 นิ้ว) หมูที่ 8

197,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางทอเมนประปา หมูที่ 2, 6 0 0 0 244,000 -100 % 0

โครงการวางทอเมนประปา หมูที่ 4 0 0 0 106,500 -100 % 0

โครงการวางทอเมนประปา หมูที่ 4,5 0 0 0 0 100 % 147,000

โครงการวางทอเมนประปา หมูที่ 5 0 0 0 196,000 -100 % 0

โครงการวางทอเมนประปา หมูที่ 6, 8 0 0 0 394,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างตอเติมหลังคาและผนัง
ลวดตาขายเหล็กสําเร็จรูป หมูที่ 8

341,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร ภายใน
ระบบประปา หมูที่ 8

449,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทอเมนประปา หมูที่ 7 74,600 231,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทอเมนประปา หมูที่ 8 149,000 497,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา ระบบ
ประปาผิวดิน หมูที่ 8

243,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณระบบ
ประปาผิวดิน อบต.วังตะกู หมูที่ 8

229,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการวางทอเมนประปา HDPE.PN 10 
ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 63 มม. หมูที่ 7

0 25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,682,600 753,000 0 940,500 147,000
รวมงบลงทุน 1,682,600 895,000 0 940,500 347,000

รวมงานกิจการประปา 3,391,669.38 2,802,080.48 2,111,466.82 3,340,500 2,747,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 3,391,669.38 2,802,080.48 2,111,466.82 3,340,500 2,747,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 178,141 189,491 206,065 220,000 -0.91 % 218,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 7,940 9,500 26.32 % 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,320,100 6,675,500 7,158,800 8,037,000 1.43 % 8,151,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 883,200 917,600 991,200 1,056,000 22.95 % 1,298,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 6,000 6,000 6,000 12,000 0 % 12,000

สํารองจาย 22,260 0 16,885 250,000 100 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน 260,000 260,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต
.วังตะกู (สปสช.)

0 0 220,000 258,800 4.33 % 270,000
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

272,430 289,000 341,000 357,500 -5.45 % 338,000

รวมงบกลาง 7,942,131 8,337,591 8,947,890 10,250,800 10,850,000
รวมงบกลาง 7,942,131 8,337,591 8,947,890 10,250,800 10,850,000
รวมงบกลาง 7,942,131 8,337,591 8,947,890 10,250,800 10,850,000

รวมแผนงานงบกลาง 7,942,131 8,337,591 8,947,890 10,250,800 10,850,000
รวมทุกแผนงาน 36,765,619.25 37,888,606.23 40,339,624.48 51,000,000 51,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู

อําเภอ เมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,334,653 บาท

งบบุคลากร รวม 7,360,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,328,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนของนายก อบต. จํานวน 1 อัตรา  และรอง
นายก อบต. จํานวน 2 อัตรา  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
 หมายเหตุ รายได้จริงของปงบประมาณที่แล้วมา (ปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562) ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท  เปนเงิน 38,272,098.57  บาท
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก อบต. และ
รองนายก อบต.  งานบริหารทั่วไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
 หมายเหตุ รายได้จริงของปงบประมาณที่แล้วมา (ปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562) ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท  เปนเงิน 38,272,098.57  บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนพิเศษของนายก อบต. จํานวน 1
 อัตรา และรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
 หมายเหตุ รายได้จริงของปงบประมาณที่แล้วมา (ปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562) ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท  เปนเงิน 38,272,098.57  บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทน ของเลขานุการนายก อบต
. จํานวน 1 อัตรา งานบริหารทั่วไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
 หมายเหตุ รายได้จริงของปงบประมาณที่แล้วมา (ปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562) ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท  เปนเงิน 38,272,098.57  บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,614,120 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภา อบต
. งานบริหารทั่วไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
 หมายเหตุ รายได้จริงของปงบประมาณที่แล้วมา (ปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562) ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท  เปนเงิน 38,272,098.57  บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,032,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,861,600 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในตําแหนง นักบริหารงานท้องถิ่น , นัก
บริหารงานทั่วไป , นักทรัพยากรบุคคล , นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน , นิติกร , นักพัฒนาชุมชน ,นักวิชาการเกษตร , เจ้า
พนักงานธุรการ , เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณ
ภัย , นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใน
สํานักงานปลัดและที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามป ของ อบต.
วังตะกู  งานบริหารทั่วไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ได้รับ
เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงและมีสิทธิได้รับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับเงิน
ประจําตําแหนงที่ได้รับตามแผนอัตรากําลังสามป ของ อบต.วัง
ตะกู งานบริหารทั่วไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลของ
ปลัด อบต. , รองปลัด อบต. ,หัวหน้าสํานักปลัด และผู้มีสิทธิได้รับ
เงินตามประกาคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานการกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 847,200 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ แตง
ตั้งในสํานักงานปลัด และการปรับปรุงคาตอบแทน ตามแผนอัตรา
กําลังสามปของ อบต.วังตะกู ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ , พนักงานขับรถยนต, ภารโรง , คนงาน , ยาม , พนักงาน
ดับเพลิง  งานบริหารทั่วไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 71,640 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างที่ได้รับ
การบรรจุ แตงตั้งในสํานักงานปลัดตามแผนอัตรากําลังสาม
ป ของ อบต.วังตะกู ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงาน
ขับรถยนต ภารโรง คนงาน ยาม  พนักงานดับเพลิง งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

งบดําเนินงาน รวม 3,230,793 บาท
ค่าตอบแทน รวม 734,060 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 634,060 บาท

เพื่อจายเปน (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
จํานวน  400,000  บาท  
 เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
  (2) คาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง   
จํานวน  10,000  บาท
 เพื่อจายเปน คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะของคณะกรรมการ และคา
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สมนาคุณ เปนต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
                (3) คาตอบแทนผู้ชวยผู้ปฏิบัติกิจการของ อบต.  
 จํานวน  24,060  บาท
 เพื่อจายเปน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้างของ อบ
ต. เปนต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
                (4) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  
จํานวน  200,000  บาท
 เพื่อจายเปน เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตามอัตราคา
ตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่คณะกรรมการการเลือก
ตั้ง (กกต.) กําหนด ถือปฏิบัติ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
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  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิ ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับ
การอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุด
ราชการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อ แกพนักงานสวนตําบลและ
ผู้มีสิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปน เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

ค่าใช้สอย รวม 1,600,733 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิ
ใชเปนการประกอบดัดแปลง ซอมแซม ตอเติมเสริมสร้าง
วัสดุ ครุภัณฑหรือที่ดิน สิ่งกอสร้างและอยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต. เชน คาจ้างสํารวจ ตรวจสอบ คาเบี้ยประกันภัย  คา
จ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างเหมาดูดส้วม คาใช้จายในการรังวัดสอบเขต
ที่ดินสาธารณประโยชน คาใช้จายในการจ้างที่ปรึกษาหรือ
ประเมินองคกร รวมถึงคาบริการติดตั้งโทรศัพทหรือคาใช้
จายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เปนต้น งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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คาเชาทรัพยสิน จํานวน 288,800 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาทรัพยสิน คาเชาที่ดิน (เชาธรณีสงฆวัดวัง
ตะกู ตามหนังสือสัญญาเชาที่ดินรวมสองโฉนด มีกําหนดยี่สิบแปด
ป สัญญาลงวันที่วันที่ 21 กันยายน 2554)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา การ
ดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ คา
สินไหมทดแทน เปนต้น งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คาใช้จายในการดูแลระบบและจัดทําเว็บไซด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาบริการดูแลระบบ จัดทําเว็บไซดและพัฒนาปรับ
ปรุงฐานข้อมูลในหน้าเว็บไซดของ อบต. งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถายเอกสารในการจัด
ทําข้อบัญญัติ , แผนพัฒนา ตลอดจนเอกสารตางๆ ของ อบต.วัง
ตะกู งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คารับวารสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คารับวารสาร เอกสารทางวิชาการ หนังสือพิมพราย
วัน คูมือปฏิบัติราชการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไป และสิ่งพิมพ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต. งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน (1) คารับรอง  จํานวน  10,000  บาท
 เพื่อจายเปน คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลใน
โอกาสตางๆ ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะ
ศึกษาดูงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
 หมายเหตุ ตั้งงบประมาณได้ไมเกินปละ 1% ของรายได้จริงของป
งบประมาณที่ลวงมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ ไมรวมราย
ได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่
มีผู้อุทิศให้ 
   (2) คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน  10,000  บาท  
 เพื่อจายเปน คาจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
) งานบริหารทั่วไป (00111)       
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น รวมถึงคาใช้จายในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
ทุกระดับตามความเหมาะสม ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียนตางๆสําหรับการประชุม อบรม สัมมนา และคาใช้จายอื่น
ที่จําเปนของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร เปนต้น ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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คาใช้จายในการรับเสด็จ จํานวน 61,933 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการรับเสด็จ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0318/ว.2795 ลงวันที่ 3
 กันยายน 2540 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินเปน
คาใช้จายในการรับเสด็จของสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

โครงการกิจกรรม 5ส. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการจัดทําโครงการกิจกรรม 5ส. เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรและเสริมสร้างวินัยการทํา
งานที่ดี ให้แกพนักงานสวนตําบลและลูกจ้าง โดยจายเปนคา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม  คาใช้จายอื่นๆ ตามความจําเปน ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารทั่ว
ไป (00111)    
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ลําดับที่ 20  หน้าที่ 178
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โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดํารัส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการจัดอบรมการปฏิบัติงานตามแนวทาง
พระราชดํารัส และกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติอันเปน
ศูนยรวมแหงความเปนชาติและความสามัคคี เพื่อปลูกจิตสํานึกให้
พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนผู้ที่สนใจ น้อมนําพระราชดํารัสมา
เปนแนวทางการปฏิบัติงาน โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คา
พาหนะ คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรมคาใช้
จายอื่นๆ ตามความจําเปน  ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 งานบริหารทั่วไป (00111)    
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ลําดับที่ 22  หน้าที่ 179

โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (Happy and Healthy 
Workplace)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการจัดทําโครงการสถานที่ทํางานนา
อยู  นาทํางาน (Happy and Healthy Workplace) เพื่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศที่ดี เกิดความ
รัก ความสามัคคี ในการทํางานเปนทีม ให้กับพนักงานและ
ลูกจ้าง โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณในการฝึกอบรม คาใช้จายอื่นๆ ตามความจําเปน ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหาร
ทั่วไป (00111)    
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ลําดับที่ 19  หน้าที่ 178
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิม
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายสามารถ
ดําเนินการซอมแซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเปนการซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอม
แซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอโครงสร้างหลัก
หรือกระทําตอโครงสร้างหลักของทรัพยสิน) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1134  ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าวัสดุ รวม 424,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เชน กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ ชอลก  แปรงลบกระดาน ตรา
ยาง ธงชาติ เครื่องเขียน เก้าอี้ ตู้ใสแฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ
เครื่องใช้สํานักงานอื่นๆ และไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของ อปท. และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)     
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น ที่ใช้ในการเปลี่ยน ทดแทน ซอม
แซม อุปกรณไฟฟ้าที่ชํารุดที่อยูในความดูแลของ อบต. (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ) งานบริหารทั่วไป (00111)       
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด กระดาษชําระ น้ํายาขัดห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายาเช็ด
กระจก ผงซักฟอก เปนต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณของ อปท. และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ) งานบริหารทั่วไป (00111)       
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน น้ํามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สําหรับยานพาหนะที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณของ อปท. และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ) งานบริหารทั่วไป (00111)       
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นสําหรับ
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เปนทรัพยสินของ อบต. รวมถึง
การจัดซื้อน้ํามันสําหรับยานพนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของสวน
ราชการอื่นที่ยืมมาสนับสนุนแก้ไขปัญหาสาธารณภัยตางๆ ที่เกิด
ขึ้นภายในตําบล เปนต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ)งานบริหารทั่วไป (00111)  
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  การดาษ
เขียนโปสเตอร พูกัน สี  ฟลม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ผ้าเขียนป้าย คาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ
ตางๆ ในกิจการของ อบต และสนับสนุนการประชาสัมพันธการ
เลือกตั้งทุกระดับ เปนต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณของ อปท. และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตง
กาย เชน หมวก เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า ชุดดับเพลิง เปน
ต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษตอเนื่อง เมาส หมึกหรือผ้าหมึก สําหรับเครื่อง
พิมพ และอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท. และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 472,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเปน คาไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการ อบต.  อาคาร
สถานที่ที่เปนทรัพยสินของ อบต. อาคารสถานที่ที่อยูในความควบ
คุมดูแลของ อบต. รวมถึงคากระแสไฟฟ้าค้างจาย และคากระแส
ไฟฟ้าสาธารณะสวนที่เกินสิทธิขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ากรณีเหตุขัดข้องและคาไฟฟ้าค้างจาย ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม  การปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนสุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560 งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้โทรศัพทและคาเชาเลขหมายโทรศัพทสํานัก
งานและคาโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใช้สําหรับการติดตอทางราชการ
ทั่วไป การประสานงานในภารกิจตางๆ ของทุกสวน
ราชการ งานบริหารทั่วไป (00111)      
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปน คาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย ที่ใช้สําหรับการติดตอทาง
ราชการทั่วไป การประสานงานในภารกิจตางๆ ของทุกสวน
ราชการ งานบริหารทั่วไป (00111)      
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาใช้จายเกี่ยวกับ
ระบบการเชื่อมตอ Internet เพื่อใช้ในกิจการภายในสํานัก
งาน และให้บริการ Internet ตําบล แกประชาชน  งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งบลงทุน รวม 723,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 247,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 28,600 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 18,000  บีทียู  ราคาเครื่องละ 28,600
 บาท  จํานวน  1  เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2562 วัตถุประสงคเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิห้องสํานัก
งานปลัดที่ตอเติมใหม ให้มีสภาพเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชนผู้มาติดตอราชการ งานบริหารทั่วไป (00111
) รายละเอียดดังนี้ 
        1) เปนเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
        2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
        3) เปนผลิตภัณฑที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
        4) เครื่องปรับอากาศทุกชุดจะต้องเปนของใหม ไมเคยผาน
การใช้งานมากอน และต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
        5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
        6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
        7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15  เมตร 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 4 หน้าที่ 20
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 141,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 36,000  บีทียู  ราคาเครื่องละ 47,000
 บาท  จํานวน  3  เครื่อง รวมเปนเงินทั้งสิ้น  141,000 บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 วัตถุ
ประสงคเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิห้องของอาคารอเนกประสงค (พระ
ราชคุณาภรณ (ชุณห)) ให้มีสภาพเหมาะสมตอการจัดการ
ประชุม หรือจัดกิจกรรมตางๆ งานบริหารทั่วไป (00111) ราย
ละเอียดดังนี้ 
        1) เปนเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
        2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
        3) เปนผลิตภัณฑที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
        4) เครื่องปรับอากาศทุกชุดจะต้องเปนของใหม ไมเคยผาน
การใช้งานมากอน และต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
        5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
        6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
        7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15  เมตร 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 24
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พัดลมติดผนัง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  ขนาด 18 นิ้ว ราคาตัว
ละ 2,000 บาท จํานวน 1 ตัว ตามราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุ
ประสงคเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิ บรรเทาความร้อนบริเวณโถงใต้บัน
ได้ และทําให้อากาศถายเทได้สะดวกขึ้น งานบริหารทั่ว
ไป (00111) รายละเอียดดังนี้
 - พัดลมติดผนัง ใบพัดขนาด 18 นิ้ว 
 - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
 - ปรับสายซ้าย-ขวา และบังคับหยุดได้
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 20

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 10,400 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น สาม
ขา ขนาด 25 นิ้ว ราคาตัวละ  2,600  บาท จํานวน 4 ตัว รวมเปน
เงินทั้งสิ้น  10,400 บาท ตามราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุประสงค
เพื่อใช้ปรับอุณหภูมิ บรรเทาความร้อน ทําให้อากาศถายเทได้
สะดวกขึ้น สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ งานบริหาร
ทั่วไป (00111) รายละเอียดดังนี้
 - พัดลดอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น สามขา ใบพัดขนาด 25 นิ้ว
 - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
 - ปรับสายซ้าย-ขวา และบังคับหยุดได้
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 20

วันที่พิมพ : 17/8/2563  14:07:35 หน้า : 27/132



ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 30,300 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ  30,300
  บาท จํานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2562 วัตถุประสงคเพื่อใช้เชื่อมตอกับอุปกรณเพื่อ
ฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวีดีโอให้มีขนาดใหญขี้น สําหรับใช้
ในการจัดการประชุม หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ของ อบต. งานบริหาร
ทั่วไป (00111) รายละเอียดดังนี้
        1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณ
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวีดีโอ
        2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
        3) ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
        4) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 22
 หน้าที่ 24
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จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 24,300 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 150 นิ้ว ราคาจอละ  24,300  บาท จํานวน 1 จอ ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 วัตถุ
ประสงคเพื่อใช้รับภาพจากเครื่องฉายภาพ สําหรับใช้ในการ
จัดการประชุม หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ของ อบต. งานบริหารทั่ว
ไป (00111) รายละเอียดดังนี้
        1) ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว หรือ 96 x 120
 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10
 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต
        2) จอม้วนเก็บในกลองได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วย
สวิตซ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลล 50 เฮิรตซ
 หมายเหตุ : ขนาดที่กําหนดเปนขนาดของเส้นทแยงมุม (คาโดย
ประมาณ)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 20

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําร้อนน้ําเย็น แบบตั้งพื้น จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อนน้ําเย็น แบบตั้งพื้น ราคาเครื่อง
ละ 8,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุ
ประสงคเพื่อใช้สําหรับบริการน้ําดื่มให้กับประชาชนผู้มาติดตอ
ราชการ งานบริหารทั่วไป (00111) รายละเอียดดังนี้
 - สามารถทําน้ําร้อนและน้ําเย็นได้
 - โครงสร้างตู้ทําด้วยสแตนเลส
 - ใช้งานกับถังน้ําแบบคว่ํา
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ลําดับที่ 23 หน้าที่ 217
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) เครื่องละ 700
 บาท จํานวน 4 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัตถุ
ประสงคเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระบบข้อมูลบุคลากรท้อง
ถิ่น  งานบริหารทั่วไป (00110)  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
 - สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
 - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card ) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เปนอยาง
น้อย
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 475,900 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการตอเติมหลังคากันสาดอาคารอเนกประสงค (อาคารพระราช
คุณาภรณ (ชุณห))

จํานวน 43,700 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการตอเติมหลังคากันสาดอาคาร
อเนกประสงค บริเวณด้านหน้า (อาคารพระราชคุ
ณาภรณ (ชุณห)) หมูที่ 4 ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 7 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมน้อยกวา 17.50 ตร.ม. วัตถุประสงคเพื่อป้องกันปัญหา
น้ําฝนสาด และแสงแดดสองเข้ามาภายในอาคาร ตามแบบกอง
ชาง อบต.วังตะกู กําหนด งานบริหารทั่วไป (00111)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110)  และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ลําดับที่  1
  หน้าที่  15
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย 
เฉพาะชุดภาครับสัญญาณ (ลูกขาย)

จํานวน 432,200 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย เฉพาะชุดภาครับสัญญาณ (ลูก
จาย) จํานวน 6 แหง (หมูที่ 1 จํานวน 1 แหง, หมูที่ 6 จํานวน 1
 แหง และ หมูที่ 8 จํานวน 4 แหง) วัตถุประสงคเพื่อใช้งานประชา
สัมพันธข้อมูลขาวสารของทางราชการและข้อมูลตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอประชาชนที่ควรได้รับทราบ (พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย) งานบริหารทั่วไป (00111) ราย
ละเอียดดังนี้
        1) ชุดเครื่องรับ UHF 420.200 MHz  มีซีลยางกันน้ําได้
ร้อยเปอรเซ็นต   จํานวน  6 ชุด  ประกอบด้วย
            - เครื่องรับสัญญาณ UHF 420.200 MHz
            - ชุดภาคขยายเสียง Digital Class D 100 W RMS
            - ชุดจายไฟ 220 VAC
        2) เสาอากาศภาครับ ขนาดไมน้อยกวา 3 E  พร้อมสาย
อากาศ RG-58   จํานวน  6  ชุด
        3) ลําโพงฮอรน กําลังขับไมน้อยกวา 150 วัตต  (4
 ตัว/ชุด) 
  จํานวน  6  ชุด
        4) แผนวัสดุ รองรับสําหรับแขวนอุปกรณตางๆ   จํานวน  6
  ชุด
        5) อุปกรณเบรกเกอร สายไฟ  และอุปกรณสิ้นเปลืองอื่นๆ 
  จํานวน  6  ชุด
        6) มิเตอรไฟฟ้าขนาด 5 แอมป   จํานวน  6  ชุด
        7) เสาคอนกรีตอัดแรง (เสาไฟฟ้า) สูง  14
  เมตร   จํานวน  6  ชุด
        ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  ลําดับที่  1
  หน้าที่  21
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

ประเภทคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อ
การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางการดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององคการบริหารสวนตําบล
วังตะกู  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,864,680 บาท
งบบุคลากร รวม 2,473,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,473,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,285,920 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในตําแหนง นักบริหารงานการคลัง, จพง.จัด
เก็บรายได้, จพง. พัสดุ , จพง.การเงินและบัญชี ตามที่ได้รับการ
บรรจุแตงตั้งในกองคลัง และที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสาม
ป ของ อบต.วังตะกู งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ของผู้
อํานวยการกองคลัง และผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่องกําหนด
มาตรฐานการกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจ้างให้แกพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ แตง
ตั้ง ในกองคลัง ตามแผนอัตรากําลังสามป ของ อบต.วัง
ตะกู งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 95,460 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้างที่ได้
รับการบรรจุ แตงตั้ง ในกองคลัง ตามแผนอัตรากําลังสาม
ป ของ อบต.วังตะกู งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งบดําเนินงาน รวม 1,386,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 444,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเปน (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
  จํานวน  190,000  บาท  
 เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
  (2) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงด้าน
พัสดุ   จํานวน  120,000  บาท
 เพื่อจายเปน เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงด้าน
พัสดุ สําหรับตําแหนงเจ้าหน้าที่  และหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําหนงที่มี
เหตุพิเศษ ตําแหนงด้านพัสดุ  พ.ศ. 2562  งานบริหารงาน
คลัง (00113)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อ แกพนักงานสวนตําบลและ
ผู้มีสิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
คาเชาบ้านขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,400 บาท

เพื่อจายเปน เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินสวัสดิการคาชวยเหลือการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหาร
งานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วันที่พิมพ : 17/8/2563  14:07:35 หน้า : 37/132



ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิ
ใชเปนการประกอบดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริมสร้าง
วัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดิน สิ่งกอสร้าง และอยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต. เชน คาจ้างเหมาจัดเก็บเงินคาน้ําประปา คาธรรมเนียม
เก็บและขนมูลฝอย คาจ้างสํารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ คาเบี้ย
ประกันภัย  คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมา
ดูดส้วม คาเชาทรัพยสิน เครื่องขยายเสียง  เวที คาจ้างแบกหาม
สัมภาระ  คาใช้จายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน คาใช้จายในการจ้างที่ปรึกษาหรือประเมินองคกร คาใช้
จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา รวมถึงคาบริการติดตั้งโทรศัพทหรือคาใช้
จายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เปนต้น งานบริหารงาน
คลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ระบบดิจิตอล เปนราย
เดือน ๆ ละ 2,400 บาท  ซึ่งสามารถถายเอกสารได้ 5,000
  แผน  ความเร็ว 20 แผน/นาที  ใช้กับกระดาษขนาด A5-A3
  กรณีเกิน 5,000 แผน คิดแผนละ 35 สตางค  สัญญาเชา 1
 ป งานบริหารงานคลัง (00113)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียนตางๆ สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา และคาใช้จาย
อื่นที่จําเปนของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เปนต้น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินด้วยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายตาง ๆ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS)  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561  งานบริหารงาน
คลัง (00113)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) และสอดคล้องกับแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 42  หน้า 187

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิม
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย สามารถ
ดําเนินการซอมแซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเปนการซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอม
แซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอโครงสร้างหลัก
หรือกระทําตอโครงสร้างหลักของทรัพยสิน) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เชน กระดาษ แฟ้ม ชอลก แปรงลบกระดาน ตรายาง ธง
ชาติ เครื่องเขียน เก้าอี้ ตู้ใสแฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณเครื่องใช้
สํานักงานอื่นๆ และไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สําหรับยาน
พาหนะ ที่อยูในความดูแลของกองคลัง (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นสําหรับ
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เปนทรัพยสินของ อบต. เปน
ต้น งานบริหารงานคลัง (00113)       
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษตอเนื่อง หมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ รวม
ถึงชุดโปรแกรม ซอฟตแวร ที่ราคาจัดหาตอหนึ่งชุดไมเกิน 20,000
 บาท และไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ และบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง ICT และอื่นๆ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
) งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปน คาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใช้ในกิจการของ อบต
. งานบริหารงานคลัง (00113)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย ที่ใช้ในกิจการของ อบต
. งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งบลงทุน รวม 4,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน/ปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 4,900 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อโตะทํางานระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน/ปฏิบัติการ-ชํานาญการ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีกันน้ําและ
รอยขีดขวน พร้อมลิ้นชัก 2 ฝั่ง ขนาดไมน้อยกวา (กว้าง x ลึก x 
สูง) 150 x75 x 75 ซม. จํานวน 1 ตัว ราคาตลาดจัดหาทั่ว
ไป วัตถุประสงคเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง งานบริหาร
งานคลัง 
(00113)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดทําโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิก
สภา อบต. เพื่อเปนการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะ
ความรู้ให้เกิดความชํานาญ และทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิด
ตางๆ ได้อยางถูกต้องและปลอดภัย เปนต้น โดยเปนคาจัดทํา
โครงการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเชาสถาน
ที่ การจัดทําเอกสารวิชาการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาจัดทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกอบรม  ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท
. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่  1 หน้าที่ 117
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โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล
วังตะกู

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดทําโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ฝึกอบรมให้กับจิต
อาสาฯ ใหม และฝึกทบทวนให้กับจิตอาสาฯ ที่ได้รับการฝึกมา
แล้ว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ การ
ปฏิบัติงานรวมกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ ตามความจําเปน โดย
เปนคาจัดทําโครงการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาเชาสถานที่ การจัดทําเอกสารวิชาการ คา
วัสดุ อุปกรณ และคาจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึก
อบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ลําดับ
ที่ 1 หน้าที่ 13

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดทําโครงการฝึกอบรม สมาชิก อปพร. ใหมและ
ฝึกทบทวนให้กับสมาชิก อปพร. ที่ได้รับการฝึกมาแล้ว เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานรวมกับ
ชุมชนและหนวยงานอื่นๆ ตามความจําเปน โดยเปนคาจัดทํา
โครงการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเชาสถาน
ที่ การจัดทําเอกสารวิชาการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาจัดทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท
. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) ลําดับที่ 7 หน้าที่ 120
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โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดทําโครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ตามนโยบายแหงรัฐในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ อํานวยความสะดวกผู้สัญจรไปมาโดย
บูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นๆ ตามเหมาะสม โดยจายเปนคา
จัดสถานที่ คาเชาเต้นท เชาเครื่องไฟฟ้า จัดซื้อวัสดุอุปกรณ สนับ
สนุนการตรวจหา สารเสพติด ตรวจจับปริมาณแอลกอฮอลสําหรับ
ผู้ขับขี่ยานพาหนะ การจัดทําป้ายรณรงคลดอุบัติเหตุและ
คาใช้จายอื่นๆ ตามความจําเปน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) ลําดับที่ 3 หน้าที่ 118
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

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

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดับเพลิง เชน ข้อตอ ข้อ
แยก หัวฉีดน้ํา ถังดับเพลิง เปนต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120)  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ HF/FM จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ HF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต ราคาเครื่องละ 12,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 วัตถุ
ประสงคเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตอประสานงาน ทําให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มีความคลองตัว สะดวกรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123
) รายละเอียดดังนี้
 - ขนาดกําลังสง 5 วัตต ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แทน
ชารจ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ลําดับ
ที่ 35 หน้าที่ 24

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ข้อตอรับน้ําหัวดับเพลิง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อข้อตอรับน้ําหัวดับเพลิง ราคาชุดละ 8,000
 บาท จํานวน 1 ชุด ตามราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุประสงคเพื่อ
ใช้งานกับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) รายละเอียดดังนี้
 - ข้อตอรับน้ําหัวดับเพลิง ทําด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาด 4
 นิ้ว ลง 3 นิ้ว
 - เปนชนิดเกลียวละเอียด
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ลําดับ
ที่ 6 หน้าที่ 21
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หัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง ราคาอันละ 12,000
 บาท จํานวน 1 อัน ตามราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุประสงคเพื่อ
ใช้งานกับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) รายละเอียดดังนี้
 - หัวฉีดน้ําดับเพลิง สามารถใช้ฉีดน้ําเปนลําหรือปรับฉีดเปนฝอย
 - เปนแบบชนิดเกลียว ทําด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาด 2.5
 นิ้ว
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ลําดับ
ที่ 5 หน้าที่ 20

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งเครื่องรับสงสัญญาณวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการติดตั้งเครื่องรับสงสัญญาณวิทยุ วัตถุ
ประสงคเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตอประสานงาน และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อยางสะดวกรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รายละเอียดดังนี้
        1) เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ  VHF/FM ชนิดประจํา
ที่ ขนาด 40 วัตต   จํานวน  1  เครื่อง   ขนาดกําลังสง 40
 วัตต ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอรซัพพลาย ไมโครโฟน (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2562)
        2) เสาแผงอากาศของเครื่องสงพร้อมขาจับ (เสาอากาศต้น
เดิม)   จํานวน  1  ชุด
        3) สายนําสัญญาณพร้อมขั้วเข้าสาย และอุปกรณสิ้นเปลือง
อื่นๆ   จํานวน  1  ชุด
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)  และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ลําดับที่  15
  หน้าที่  19
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,535,090 บาท

งบบุคลากร รวม 1,908,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,908,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,400,040 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ในตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา , นัก
วิชาการศึกษา , ครู, ผู้ดูแลเด็ก ตามที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และที่ปรากฏตามแผนอัตรา
กําลังสามป ของ อบต.วังตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา(00211) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้  จํานวน  586,920  บาท
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป จํานวน  813,120  บาท
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)ประกอบกับ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ซัก
ซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว.14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลของ ผู้
อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้มีสิทธิได้
รับเงินตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานการกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับครูในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลวังตะกู ที่ผานการประเมินวิทยฐานะครูชํานาญ
การ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.อบต.กําหนด งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว.14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 388,800 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ แตง
ตั้ง ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก ภารโรง ตามแผนอัตรากําลังสามป ของ อบต.วัง
ตะกู  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้         จํานวน  108,000  บาท
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป จํานวน  280,800  บาท 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)ประกอบกับ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ซัก
ซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว.14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างที่ได้รับ
การบรรจุ แตงตั้ง ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน
ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก ภารโรง ตามแผนอัตรากําลังสามป ของ อบต
.วังตะกู  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้                จํานวน  12,000  บาท
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป   จํานวน  24,000  บาท 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)ประกอบกับ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ซัก
ซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว.14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
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งบดําเนินงาน รวม 1,036,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,270 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 209,070 บาท

เพื่อจายเปน (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  
จํานวน  149,070  บาท 
 เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5
  (2) คาตอบแทนผู้ชวยปฏิบัติกิจการของ อบต.  จํานวน  60,000
  บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้าง
ที่ปรึกษา บุคคล หรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสร้างของ อบต. เปนต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว3652 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2553 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,200 บาท

เพื่อจายเปน เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
เงินสวัสดิการคาชวยเหลือการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้            จํานวน  5,000  บาท
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป    จํานวน  4,200  บาท
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ซัก
ซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว.14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
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ค่าใช้สอย รวม 653,580 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียนตางๆ สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา และคาใช้จาย
อื่นที่จําเปนของพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเปนต้น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้า
ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 553,580 บาท

เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต.วังตะกู  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รายละเอียดดังนี้
 - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน     จํานวน 372,400 บาท 
        โดยจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก
เล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ในสังกัด อบต.วังตะกู อัตรามื้อ
ละ 20 บาท/คน จํานวน 245วัน โดยการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 4 หน้าที่ 147
 - คาจัดการเรียนการสอน     จํานวน  129,200  บาท
        โดยจายเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับเด็ก อายุ 2-5 ป ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต.วังตะกู อัตราคนละ 1,700
 บาท/ป โดยการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วย รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ
.2562 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 146
 - คาหนังสือเรียน  จํานวน  9,200  บาท
        โดยจายเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับเด็ก อายุ 3-5 ป ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ในสังกัด อบต.วังตะกู อัตราคนละ 200
 บาท/ป โดยการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. พ.ศ.2562 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่49  หน้าที่ 165
 - คาอุปกรณการเรียน     จํานวน  9,200  บาท
        โดยจายเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับเด็ก อายุ 3-5 ป ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ในสังกัด อบต.วังตะกู อัตราคนละ 200
 บาท/ป โดยการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ
.2562 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
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การศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่49 หน้าที่ 165
 - คาเครื่องแบบนักเรียน     จํานวน  13,800  บาท
        โดยจายเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับเด็ก อายุ 3-5 ป ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ในสังกัด อบต.วังตะกู อัตราคนละ 300
 บาท/ป โดยการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. พ.ศ.2562 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 49 หน้าที่ 165
 - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จํานวน  19,780  บาท
        โดยจายเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับเด็ก อายุ 3-5 ป ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ในสังกัด อบต.วังตะกู อัตราคนละ 430
 บาท/ป โดยการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วย รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. พ.ศ.2562 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 49 หน้าที่ 165

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเปน คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิม
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายสามารถ
ดําเนินการซอมแซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเปนการซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอม
แซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอโครงสร้างหลัก
หรือกระทําตอโครงสร้างหลักของทรัพยสิน) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน กระดาษ ธงชาติแฟ้ม กาว เทปติด
สันปก ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชีเรียกชื่อเด็ก สมุดประจําตัว
เด็ก สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก เครื่องเขียน เก้าอี้ ตู้ใสแฟ้ม
เอกสาร รวมถึงอุปกรณเครื่องใช้สํานักงานอื่นๆ และไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ํายาถู
พื้น กระดาษทิชชู (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุกอสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน ค้อน จอบ เสียม สี ทราย อิฐ หรือซีเมนต
บล็อก (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษ
เขียนโปสเตอร พูกัน สี  ฟลม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ผ้าเขียนป้าย คาป้ายโฆษณาตางๆ เปนต้น (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุกีฬา  เชน หวงยาง ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ  ตาขายกีฬา ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษตอเนื่อง หมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน ตาขายดักนก (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.5
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งบลงทุน รวม 589,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 213,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไมต่ํากวา 90
 (กว้าง) x 45 (ลึก) x 185 (สูง) เซนติเมตรจํานวน 4 หลัง ราคาตัว
ละ 5,000 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ราคาตลาดจัด
หาทั่วไป วัตถุประสงคเพื่อเก็บเอกสารตาง ๆ ของกองการศึกษา ฯ
 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให้เปนระเบียบเรียบร้อย งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.4

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000
 บาท ตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2563  (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
) วัตถุประสงคเพื่อใช้ในการปฏิบัติของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น งานมีคุณภาพและสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ราย
ละเอียดดังนี้
 คุณลักษณะพื้นฐาน
        - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
        - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
        - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
        - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
        - มีแป้นพิมพและเมาส
        - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
        ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.4
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเปน คาซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่องๆละ 700
 บาท ตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2563  (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
) วัตถุประสงคเพื่อใช้ในการปฏิบัติข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น งานมีคุณภาพและสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ราย
ละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
        - สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
        - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
        - สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 
ได้
        - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 Voltsและ1.8 Volts ได้เปน
อยางน้อย
        ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ข้อ 3.4
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ครุภัณฑอื่น

เครื่องเลนสนามกลางแจ้ง จํานวน 158,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจ้ง สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 2 ราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารทั่ว
ไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) รายละเอียดดังนี้ 
        - ชุดรวมเครื่องเลน 5 สหายพาเพลิน ขนาดไมต่ํา
กวา 200x600x200 ซม. จํานวน 1 ชุด
        - ชุดทอลอดอุโมงค ขนาดไมต่ํากวา 240x385x150 ซม. 
จํานวน 1 ชุด
        ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 66 หน้าที่ 226

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 376,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างปรับปรุงตอเติมอาคารสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปน โครงการกอสร้างปรับปรุงตอเติมอาคารสถานที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยการกอสร้างหลังคาคลุมเครื่องเลน
สนาม บริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 2 วัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมในรมให้กับเด็ก ตามแบบ อบต.วัง
ตะกู กําหนด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
ละเอียดดังนี้
        - งานกอสร้างหลังคา กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร มี
พื้นที่ไมน้อยกวา 70.00 ตารางเมตร
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 28 หน้าที่ 156
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โครงการติดตั้งเหล็กดัดครอบหน้าตางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจายเปน โครงการติดตั้งเหล็กดัดครอบหน้าตางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 2 และหมูที่ 4 วัตถุประสงคเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้แกนักเรียนและบุคลากรภายในศูนยพัฒนา
เด็ก กําหนด ตามแบบ อบต.วังตะกู กําหนด งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) รายละเอียดดังนี้
        - เหล็กดัดครอบหน้าตาง ขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 1.20
 เมตร จํานวน 8 บาน
        - เหล็กดัดครอบหน้าตาง ขนาดกว้าง 2.90 ม. สูง 1.20
 เมตร จํานวน 36 บาน
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 31 หน้าที่ 157

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,633,113 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,033,113 บาท

ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชุมชนรักการอาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการชุมชนรักการอาน
โดยเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน  คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ ฯลฯ วัตถุประสงคเพื่อปลูก
ฝัง สงเสริมนิสัยการรักการอานให้กับ
เด็ก เยาวชน ประชาชน สร้างสังคมแหงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
 ตั้งจายจากเงิน  อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 48 หน้าที่ 165
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โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน สูยุคไทยแลนด 4.0 จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชน สูยุคไทยแลนด 4.0 โดยเปนคาใช้จายในการจัด
กิจกรรม เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ ฯลฯ
 วัตถุประสงคเพื่อสงเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาตนเอง
ทั้งด้านรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปัญญา การมีสวน
รวม  รู้จักใช้เวลาวางในชวงปดภาคเรียนให้เกิดประโยชน และ
หางไกลยาเสพติดสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 
 ตั้งจายจากเงิน  อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 51 หน้าที่ 167

โครงการพัฒนาสุนทรีภาพด้านศิลปะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาสุนทรีภาพ
ด้านศิลปะ โดยเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ ฯลฯ วัตถุประสงค
เพื่อให้เยาวชนได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรคด้าน
ศิลปะ และใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
 ตั้งจายจากเงิน  อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 7 หน้าที่ 148
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โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียน
การสอนภาษาจีน โดยเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ ฯลฯ วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารด้านภาษาจีน ให้กับ
บุคลากร เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ขาดโอกาสทางการ
ศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม สามารถนําไปใช้ประโยชนในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันและการทํางานได้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
 ตั้งจายจากเงิน  อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 53 หน้าที่ 169

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเปนผู้นํา”

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเปนผู้นํา”
โดยเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน  คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ ฯลฯวัตถุประสงคเพื่อให้
เยาวชนกล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพและภาวะผู้นํา ผู้ตามที่ดี  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
 ตั้งจายจากเงิน  อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 35 หน้าที่ 158
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ค่าวัสดุ รวม 912,113 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 912,113 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 260
 วัน , ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 260 วัน โดยให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเปนหนวยจัดซื้อจัดจ้างให้แกสถานศึกษาตาม
ภารกิจถายโอนงบประมาณ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211
) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 5,6 หน้าที่ 147,148

งบเงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808..2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน2559, ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 19 หน้าที่ 151
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,298,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,852,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,852,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 902,040 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุข,นัก
วิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,ตามที่ได้รับการบรรจุ
แตงตั้งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและที่ปรากฏตามแผน
อัตรากําลังสามปของ อบต.วังตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน  เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ของ ผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานการกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 824,160 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ แตง
ตั้ง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนอัตรากําลังสาม
ป ของ อบต.วังตะกู  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างที่ได้รับ
การบรรจุ แตงตั้ง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผน
อัตรากําลังสามป ของ อบต.วังตะกู  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

งบดําเนินงาน รวม 1,417,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 291,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 221,800 บาท

เพื่อจายเปน (1)  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ    
จํานวน  151,800  บาท 
 เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
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สุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5
  (2)  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จํานวน  10,000
  บาท 
 เพื่อจายเปน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5
                (3) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
จํานวน  60,000  บาท 
 เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนัก
บริบาลท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท/คน/เดือน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3.5

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเปน คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิ ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการภารกิจการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและตามภารกิจอื่นๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
 เรื่องการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการคาชวยเหลือการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิ
ใชเปนการประกอบดัดแปลงซอมแซม ตอเติม เสริมสร้าง
วัสดุ ครุภัณฑ  หรือที่ดิน  สิ่งกอสร้าง และอยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต. เชน  คาจ้างเหมาจัดเก็บวัชพืช ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ตัด
แตงต้นไม้พร้อมเก็บขน คาจ้างสํารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ คาเบี้ย
ประกันภัย คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมา
สูบสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาเชาเครื่องขยายเสียง คาเชาเวที และคาเชาอื่นๆ คาจ้าง
แบกหามสัมภาระคาใช้จายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน คาใช้จายในการจ้างที่ปรึกษาหรือประเมินองคกร คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา รวมถึงคาบริการติดตั้ง
โทรศัพทหรือคาใช้จายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เปน
ต้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียนตางๆ สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา และคาใช้จาย
อื่นที่จําเปนของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เปนต้น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้า
ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00211) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

วันที่พิมพ : 17/8/2563  14:07:36 หน้า : 76/132



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิม
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย สามารถ
ดําเนินการซอมแซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเปนการซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอม
แซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอโครงสร้างหลัก
หรือกระทําตอโครงสร้างหลักของทรัพยสิน) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข(00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

ค่าวัสดุ รวม 860,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เชน กระดาษ แฟ้ม ชอลก แปรงลบกระดาน ตรายาง ธง
ชาติ เครื่องเขียน เก้าอี้ ตู้ใสแฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณเครื่องใช้
สํานักงานอื่นๆ และไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด ไม้กวาดก้าน
มะพร้าว เขง มีด ใบมีดเครื่องตัดหญ้า กระดาษชําระ น้ํายาขัด
ห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายาเช็ดกระจก ผงซักฟอก เปนต้น (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนขาว ค้อน จอบ เสียม เลื่อย ทอน้ํา
และอุปกรณประปา เปนต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง นอตสกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เปนต้น สําหรับยาน
พาหนะที่อยูในความดูแลของ อบต.วังตะกู (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นสําหรับ
ครุภัณฑตางๆ ที่ต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ยาน
พาหนะของ อบต.วังตะกู รวมทั้งการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้
ในการผสมสารเคมีพนหมอกควัน กําจัดลูกน้ํายุงลายซึ่งเปนพาหะ
นําโรคไข้เลือดออกเปนต้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณและเคมีภัณฑ
ตางๆ  เชน เข็มฉีดยาไซริงค ยาและเวชภัณฑ ตู้ยาพร้อมวัสดุทาง
การแพทย น้ํายาฆาเชื้อ เจลล้างมือ ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ถุง
มือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวจัดซื้อวัสดุที่ใช้ทางการเกษตร เชน สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้กากป้องกันแกสพิษ สปริงเกลอร คราดซี่พรวน
ดิน อวน (สําเร็จรูป) ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  การดาษ
เขียนโปสเตอร พูกัน สี  ฟลม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ผ้าเขียนป้าย คาป้ายโฆษณาตางๆ เปนต้น(ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ชุดปฏิบัติงาน ให้กับ
พนักงานประจํารถขยะ สําหรับป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติ
หน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษตอเนื่อง หมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพและ
อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

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

เพื่อจายเปน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช้สําหรับภารกิจงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5

คาบริการไปรษณีย จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปน คาไปรษณียคาธนาณัติคาดวงตราไปรษณียากรคา
เชาตู้ไปรษณียที่ใช้สําหรับงานร้องเรียน งาน
กฎหมาย งานอนุญาตฯลฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3.5
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งบลงทุน รวม 28,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 28,600 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 18,000  บีทียู  ราคาเครื่องละ 28,600
 บาท  จํานวน  1  เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2562 วัตถุประสงคเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิห้องกอง
สาธารณสุขฯ ที่ตอเติมใหม ให้มีสภาพเหมาะสมตอการปฏิบัติ
งาน และบริการประชาชนผู้มาติดตอราชการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) รายละเอียดดังนี้ 
        1) เปนเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
        2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
        3) เปนผลิตภัณฑที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
        4) เครื่องปรับอากาศทุกชุดจะต้องเปนของใหม ไมเคยผาน
การใช้งานมากอน และต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
        5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
        6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
        7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
สายไฟยาวไมเกิน 15  เมตร 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 10 หน้าที่ 21
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 191,824 บาท
งบดําเนินงาน รวม 31,824 บาท

ค่าใช้สอย รวม 31,824 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 31,824 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงคให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป
จากประเทศไทย โดยจายเปน คาสํารวจประชากรสุนัข/แมวที่มี
เจ้าของและไมมีเจ้าของตัวละ 6 บาท จํานวน 645 ตัว เปน
เงิน 3,870 บาท และคาการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการ
ฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30
 บาท จํานวน 645 ตัว เปนเงิน 19,350 บาท ตามแนวทาง
ประมาณการรายรับ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น (00223)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 7 หน้าที่ 128
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินงานโครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ดําเนินการกิจกรรมแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข ในหมูบ้าน จํานวน 8 หมูบ้านๆ ละ 20,000
 บาท เปนเงิน 160,000 บาท โดยจายเปนคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คาเอกสารวิชาการ คาวัสดุ อุปกรณ
ที่ใช้ในการอบรม และประชาสัมพันธ คาเชาตางๆ และรายจาย
อื่นๆ ที่จําเปนในการอบรม ตามแนวทางประมาณการรายรับราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562)  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 9 หน้าที่ 129
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,480,040 บาท

งบบุคลากร รวม 2,232,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,232,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,230,240 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในตําแหนง นักบริหารงานชาง , นายชาง
โยธา จํานวน 2 อัตรา, เจ้าพนักงานประปา ตามที่ได้รับการบรรจุ
แตงตั้งในกองชาง และที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสาม
ป ของ อบต.วังตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ของ ผู้
อํานวยการกองชาง และผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่องกําหนด
มาตรฐานการกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุ แตง
ตั้ง ในกองชาง ตามแผนอัตรากําลังสามป ของ อบต.วัง
ตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างที่ได้รับ
การบรรจุ แตงตั้ง ในกองชาง ตามแผนอัตรากําลังสามป ของ อบต
.วังตะกู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งบดําเนินงาน รวม 5,045,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเปน (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ    
จํานวน  170,000  บาท  
 เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
  (2) คาตอบแทนผู้ชวยปฏิบัติกิจการของ อบต. 
 จํานวน  200,000  บาท 
 เพื่อจายเปน คาตอบแทนผู้ชวยปฏิบัติกิจการของ อบต. คาตอบ
แทนคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน (อ้างถึงหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ ทม 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
) คาตอบแทนรังวัดที่ดินที่มีผู้อุทิศให้ ที่ดินสาธารณประโยชน ฯลฯ
 ที่อยูในเขตพื้นที่ อบต. วังตะกู เปนต้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิ ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามภารกิจอื่นๆ ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินสวัสดิการคาชวยเหลือการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าใช้สอย รวม 1,247,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิ
ใชเปนการประกอบดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริมสร้าง
วัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดิน สิ่งกอสร้าง และอยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต. เชน คาจ้างสํารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ คาเบี้ยประกัน
ภัย  คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมาดูด
ส้วม คาเชาทรัพยสิน เครื่องขยายเสียง  เวที คาจ้างแบกหาม
สัมภาระ  คาใช้จายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน คาใช้จายในการจ้างที่ปรึกษาหรือประเมินองคกร คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา รวมถึงคาบริการติดตั้ง
โทรศัพทหรือคาใช้จายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เปน
ต้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียนตางๆ สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา และคาใช้จาย
อื่นที่จําเปนของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เปนต้น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ของ
องคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,097,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิม
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายสามารถ
ดําเนินการซอมแซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเปนการซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอม
แซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอโครงสร้างหลัก
หรือกระทําตอโครงสร้างหลักของทรัพยสิน) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

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

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เชน กระดาษ แฟ้ม ชอลก แปรงลบกระดาน ตรายาง ธง
ชาติ เครื่องเขียน เก้าอี้ ตู้ใสแฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณเครื่องใช้
สํานักงานอื่นๆ และไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการเปลี่ยน ซอมแซม ไฟฟ้าที่
ชํารุด ทั้งไฟฟ้าภายในสํานักงาน และไฟฟ้าสาธารณะ ที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุในการกอสร้าง  เชน ไม้ตางๆ สี แปรง น้ํามัน
ทาไม้ ปูนซีเมนต ทราย ตะปูกระเบื้อง สังกะสี ทอน้ํา อุปกรณ
ประปา เปนต้น เพื่อใช้ในการซอมแซมและกอสร้างสิ่งที่จําเปนใน
กิจการของ อบต. หรือที่เปนสาธารณะประโยชนตางๆ รวมถึง
กิจการประปาที่อยูในความดูแล (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน น้ํามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สําหรับยานพาหนะที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น สําหรับ
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เปนทรัพยสิน ของ อบต. เปน
ต้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ําประปา เพื่อใช้
สําหรับระบบประปาของ อบต.วังตะกู (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  การดาษ
เขียนโปสเตอร พูกัน สี  ฟลม รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ผ้าเขียนป้าย คาป้ายโฆษณาตางๆ เปนต้น (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร   เชน  แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล กระดาษตอเนื่อง หมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ และอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ
ในกลุม เชน มิเตอรน้ําประปา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง  ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ของ
องคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,500 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปน คาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใช้ในกิจการของ อบต
. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปน คาไปรษณีย คาโทรเลข  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย  ที่ใช้สําหรับงานร้องเรียน งาน
กฎหมาย งานอนุญาต ฯลฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565
) ขององคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งบลงทุน รวม 202,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 57,200 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 28,600  บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  วัตถุประสงค
เพื่อทดแทนของเดิม ติดตั้งที่ห้องกองชาง  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  ลําดับ
ที่ 11  หน้าที่ 22

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท ตามบัญชีเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัตถุ
ประสงคเพื่อใช้ในภารกิจและการบริหารงานภายในกอง
ชาง  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  โดยมี
ลักษณะพื้นฐานดังนี้
 คุณลักษณะพื้นฐาน
        - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
        - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ของ
องคกรปกครองท้องถิ่น ข้อ 3 (3.4)

วันที่พิมพ : 17/8/2563  14:07:36 หน้า : 98/132



ครุภัณฑอื่น

ปั้มดูดน้ําลึก Submerse จํานวน 22,600 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อปั้มดูดน้ําลึก Submerse  ขนาด 2
 นิ้ว 2 HP 8 ใบ 220 V จํานวน 1 เครื่อง  ราคาตลาดจัดหาทั่ว
ไป วัตถุประสงคเพื่อใช้เปนสูบน้ําดิบจากสระเก็บน้ําดิบ เข้าสู
ขบวนการผลิตน้ําประปา เนื่องจากเครื่องที่ใช้อยูเดิมไมเพียงพอ
ตอการใช้งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241
) โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - ตัวปั๊มมีขนาด 2 นิ้ว ขนาดทอสง 2 นิ้ว กําลัง 2 แรงม้า 
 - สูบสงสูงสุด  53  เมตร 
 - ให้น้ําไมน้อยกวา 275 ลิตร ตอ นาที
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  ลําดับที่ 2
  หน้าที่ 24

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ําดิบกรมโยธาธิการฯ หมูที่ 8 จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปน คางานโครงการปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ําดิบกรม
โยธาธิการฯ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา 12 ตร.ม. บริเวณอาคารโรงสูบน้ําดิบกรมโยธาธิการฯ หลัง
เดิม ในระบบประปาผิวดิน อบต.วังตะกู หมูที่ 8 ตําบลวังตะกู อ
.เมืองนครปฐม  จ. นครปฐม  วัตถุประสงคเพื่อจัดทําเปนห้อง
น้ํา ห้องส้วม ให้ถูกสุขอนามัย สะอาด สะดวกให้บริการแก
ประชาชนที่มาติดตองานราชการ  ตามแบบกองชาง อบต.วัง
ตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1
 ป้าย) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  ลําดับที่ 13
  หน้าที่ 9
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,991,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,991,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,991,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
 เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานกอสร้าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2532 งานไฟฟ้าถนน (00242)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2651-2565) ขององคกรปกครองท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.4)

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2 จํานวน 452,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 ม
. ยาว 90 ม.  ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไมน้อยกวา 450.00 ตร.ม. พร้อมงานวางทอระบาย
น้ํา  ค.ส.ล. เส้นผานศูนยกลาง 0.40 ม. ยาว 100.00 เมตร พร้อม
บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 ม. มีบอพักจํานวน 9 บอ, รางวีระบาย
น้ํา ค.ส.ล. และทอลอดถนน ค.ส.ล. เส้นผานศูนยกลาง 0.40 ม
. จํานวน 2 ชวง พร้อมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 2 บอ ซอยเฮ้าส
เจริญโภชนา หมูที่ 2   วัตถุประสงคเพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก
ขึ้น และระบายน้ําออกจากพื้นที่  ตามแบบกองชาง อบต.วัง
ตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  ลําดับที่ 7
  หน้าที่ 7

วันที่พิมพ : 17/8/2563  14:07:36 หน้า : 100/132



โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทติก
คอนกรีต  กว้าง 5.00 ม. ยาว  35 ม.ผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 175  ตร
.ม. พร้อมงานวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผานศูนยกลาง 0.40 ม
. ยาว 35 ม. มีบอพักทุกระยะ 10 ม. จํานวน 3 บอ  ซอยข้างบ้าน
นายนที ชอฉาย หมูที่ 2   วัตถุประสงคเพื่อการสัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น และระบายน้ําออกจากพื้นที่  ตามแบบกองชาง อบต
.วังตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  ลําดับที่ 3
  หน้าที่ 5

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 4 จํานวน 497,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทติก
คอนกรีต  กว้าง 5.00 ม. ยาว  195 ม.  ผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 975  ตร
.ม. เริ่มบริเวณข้างบ้านนายประยงค  อุนหมั่นกิจ ถึงสุดเขต หมู
ที่ 4   วัตถุประสงคเพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น ตามแบบกอง
ชาง อบต.วังตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  ลําดับที่ 13 
หน้าที่ 10
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โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 8 จํานวน 497,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทติก
คอนกรีต  กว้าง 5.00 ม. ยาว  195 ม.  ผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 975  ตร
.ม. เริ่มตอจากถนน ค.ส.ล.เดิม ซอยรุงเรือง  หมูที่ 8  วัตถุ
ประสงคเพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น ตามแบบกองชาง อบต
.วังตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  ลําดับที่ 24
  หน้าที่ 15

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผานศูนยกลาง 0.40 ม. หมูที่ 4 จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผานศูนย
กลาง 0.40 ม. ยาว 184 ม. มีบอพักทุกระยะ 10 ม. จํานวน 18
 บอ เริ่มจากข้างสนามกีฬาหน้า อบต.วังตะกู (ป้อมตํารวจ) ถึงทอ
ระบายน้ําเดิม  หมูที่ 4 วัตถุประสงคเพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่
ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  ตามแบบกองชาง อบต.วัง
ตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1
 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ลําดับที่ 29
  หน้าที่ 16
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โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผานศูนยกลาง 0.60 ม. หมูที่ 2 จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผานศูนย
กลาง 0.60 ม. ยาว 33 ม. มีบอพักทุกระยะ 10 ม. จํานวน 3
 บอ เริ่มจากศูนยสาธิตฯ (ที่กดน้ํา ม.2) ลงสูคลองเจดียบูชา หมู
ที่ 2 วัตถุประสงคเพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่ได้สะดวกและรวด
เร็วขึ้น  ตามแบบกองชาง อบต.วังตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ลําดับที่ 26
  หน้าที่ 15

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผานศูนยกลาง 0.60 ม. หมูที่ 3 จํานวน 494,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผานศูนย
กลาง 0.60 ม. ยาว 180 ม. มีบอพักทุกระยะ 10 ม. จํานวน 18
 บอ เริ่มจากคลองบอดาน ถึงบริเวณที่ดินคุณเว้ง  ชอฉาย  หมู
ที่ 3 
 วัตถุประสงคเพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น  ตามแบบกองชาง อบต.วังตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ลําดับที่ 27
  หน้าที่ 16
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โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผานศูนยกลาง 0.60 ม. หมูที่ 
5,6

จํานวน 494,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผานศูนย
กลาง 0.60 ม. ยาว 180 ม. มีบอพักทุกระยะ 10 ม. จํานวน 18
 บอ เริ่มจากทอระบายน้ําเดิมเลียบถนนภูศรี  ถึงบริเวณที่ดินคุณ
มงเส็ง  ถิระโสภี  หมูที่ 5,6  วัตถุประสงคเพื่อระบายน้ําออกจาก
พื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  ตามแบบกองชาง อบต.วัง
ตะกู กําหนด (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1
 ป้าย) งานไฟฟ้าถนน (00242)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ลําดับที่ 30
  หน้าที่ 17

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 744,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 744,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริม
สร้างวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอสร้างและอยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต. เชน จ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย คาจ้างเหมา
ดูดส้วม หรือคาใช้จายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เปนต้น คาเบี้ย
ประกัน รวมถึงคาธรรมเนียมในการกําจัดมูลฝอยขององคการ
บริหารสวนตําบลวังตะกู งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (00244)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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ค่าวัสดุ รวม 44,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ
ในกลุม เชน ถังรองรับขยะมูลฝอย ถังขยะแยกประเภท ภาชนะ
รวบรวมขยะอันตราย เปนต้น งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (00244)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 305,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการจัดโครงการเวทีประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนา
ทักษะ เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกร
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อ
นําข้อมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการจายเปนคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 , ระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง
การสนับสนุนแผนชุมชนสูการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนา งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน (00250)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)   ลําดับที่  1  หน้าที่ 199
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุม
เสี่ยง เชน เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา กิจกรรม
บําบัดฟ้นฟูสมรรถภาพผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบแผน
ประชารัฐรวมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 โดยการจายเปน
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้จาย
อื่นที่จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก  ที่  มท  0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งชุมชน (00250) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ลําดับที่ 7  หน้าที่ 133
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โครงการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย“ธนาคารขยะชุมชน”ตําบลวัง
ตะกู

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอย “ธนาคารขยะชุมชน” ตําบลวังตะกู วัตถุ
ประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย และการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปนผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูล
ตางๆ รณรงค และขยายผลสูการสร้างกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิด และบูรณาการ
ความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สอดคล้องหลัก
การของเมืองนาอยูอยางยั่งยืน โดยจายเปนคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คาเอกสารวิชาการ คาวัสดุ อุปกรณ
ที่ใช้ในการอบรม และประชาสัมพันธ คาเชาตางๆ และรายจาย
อื่นๆ ที่จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4 หน้าที่ 113
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โครงการสงเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการอบรมโครงการสงเสริมกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว เปนการอบรมให้ความรู้เพื่อต้อง
การให้สตรีมีภาวะผู้นํา และพัฒนาสตรีในด้านตางๆ และให้ความ
รู้แกครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้ดีขึ้น โดยผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบไปด้วยกลุมสตรี  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยการ
จายเปนคาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ในการอบรม และคาใช้
จายอื่นที่จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557, ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งชุมชน (00250) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ลําดับที่  4 หน้าที่ 132

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลวัง
ตะกู โดยให้ความรู้ด้านอาชีพตามความถนัด ตามความต้องการ
ของคนในชุมชน เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนา
ฝมือแรงงานรองรับการเข้าสูประชาคมอาเซียน (AEC) เปนการ
บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ และ
ประชาชน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถ
พึ่งตนเองได้อยางยั่งยืนโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดํารงชีวิต โดยจายเปนคาวิทยากร  คาอุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งชุมชน (00250)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ลําดับที่  5 หน้าที่ 132
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โครงการสงเสริมอาชีพสตรีตําบลวังตะกู จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการสงเสริมอาชีพสตรีตําบลวังตะกู โดย
ให้ความรู้ด้านอาชีพตามความถนัด ความต้องการของคนใน
ชุมชน เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ  สามารถพัฒนาฝมือแรงงาน
รองรับการเข้าสูประชาคมอาเซียน (AEC) เปนการบํารุงและสง
เสริมการประกอบอาชีพของกลุมสตรี  และประชาชน เพื่อให้มี
รายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อยาง
ยั่งยืนโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารง
ชีวิต โดยจายเปนคาวิทยากร คาอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่
จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งชุมชน (00250)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่  1 หน้าที่ 103

โครงการอนุรักษฟ้นฟู พัฒนาคลองเจดียบูชา และคลองวังตะกู จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการโครงการอนุรักษฟ้นฟู พัฒนาคลอง
เจดียบูชาและคลองวังตะกู วัตถุประสงคเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
สภาพคลองเจดียบูชา และคลองสาขา ให้ประชาชนใช้ประโยชน
ได้ทุกฤดูกาล เพื่อให้เกิดการมีสวนรวมของประชาชนและหนวย
งานตางๆ ในการรวมอนุรักษ รักษาฟ้นฟู โดยจายเปน คา
วัสดุ อุปกรณที่ใช้ในการรณรงคและประชาสัมพันธ เครื่องดื่ม คา
เชาตางๆ คาจ้างแรงงานกําจัดวัชพืชลอยน้ํา และรายจายอื่นๆ ที่
จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) ลําดับที่ 2 หน้าที่ 112
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โครงการอบรมอาชีพซอมเครื่องใช้ไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการอบรมโครงการอบรมอาชีพซอม
เครื่องใช้ไฟฟ้า เปนการอบรมให้ความรู้เพื่อต้องการให้
ประชาชน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตน
และครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เปน
การบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเอง
ได้อยางยั่งยืนโดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยประชาชนทั่ว
ไปที่สนใจ โดยการจายเปนคาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ใน
การอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท
. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน (00252) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งชุมชน (00250) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 1  หน้าที่ 103
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการสําหรับประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในโครงการการแขงขันกีฬาและ
นันทนาการ เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณคาตอบ
แทนกรรมการตัดสินกีฬา และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ ฯลฯ โดยการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาพื้นบ้านและ
นันทนาการ ระดับหมูบ้าน วัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
สุขภาพ พลานามัยที่ดี ทั้งทางรางกายและจิตใจให้กับประชาชน
ทุกเพศ  ทุกวัย และป้องกันปัญหายาเสพติด การปฏิบัติการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7 หน้าที่ 142
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โครงการสงเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการฝึกอบรมโครงการสงเสริมทักษะทาง
การกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
เนื่องกับโครงการ โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้
เด็ก เยาวชน ประชาชนผู้สนใจ วัตถุประสงคเพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนผู้สนใจมีทักษะที่ถูกต้องในการเลนกีฬา เพื่อพัฒนา
สุขภาพ พลานามัย ทั้งทางรางกายและจิตใจ ป้องกันปัญหายาเสพ
ติด การปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 52  หน้าที่ 168
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน (1) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา และประเพณีตางๆ    
จํานวน  10,000  บาท  
 เพื่อจายเปน คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญของทาง
ราชการ เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ การจัดเลี้ยงอาหารแดพระ
สงฆ  คาจัดสถานที่ จัดงานพิธีตางๆ ที่เกี่ยวข้องรวมการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธีตางๆ คาใช้จายในการจัดนิทรรศการ การ
ประกวดแขงขัน ฯลฯ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อ 3.5
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวคุณธรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการฝึกอบรมโครงการครอบครัว
คุณธรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการโดยการ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้เด็ก เยาวชน ประชาชน วัตถุ
ประสงคเพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธอันดีใน
ครอบครัวและชุมชน ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบครัว
มีจิตใจดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ถือปฏิบัติตามระเบียบวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4 หน้าที่ 172

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว รัชกาลที่ 10

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10  28
 กรกฎาคม ประจําป 2562  วัตถุประสงคเพื่อเปนการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติแดสมเด็จพระเจ้าอยูหัว โดยการจัดกิจกรรมถวายพระ
พร และกิจกรรมอื่นๆ การปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรักท้อง
ถิ่น รักบ้านเกิดของตนเอง และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที
ตอผู้มีพระคุณ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วัตถุประสงคเพื่อ
เปนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยการจัดกิจกรรมถวายพระ
พร และกิจกรรมอื่นๆ การปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรักท้อง
ถิ่น รักบ้านเกิดของตนเอง และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที
ตอผู้มีพระคุณ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันพอแหง
ชาติโดยการจัดกิจกรรมที่เปนการปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรัก
ท้องถิ่น รักบ้านเกิดของตนเอง และแสดงออกซึ่งความกตัญญู
กตเวทีตอผู้มีพระคุณ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171
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โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12
 สิงหาคม ประจําป 2563 โดยการจัดกิจกรรมถวายพระพรและ
กิจกรรมอื่นๆ เปนการปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น รัก
บ้านเกิดของตนเอง และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตอผู้มี
พระคุณ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2559  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีรด
น้ําขอพรผู้สูงอายุ โดยการจัดงานรวมกับวัด สถานศึกษา สภา
วัฒนธรรม ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล เพื่อเปนการสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นและสงเสริมความรัก ความสามัคคีของคนภายใน
ชุมชน จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา การรดน้ําดําหัวขอพร  การ
ประกวด กิจกรรมกีฬาประเพณีกิจกรรมการรื่นเริง ฯลฯถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง โดยการจัดงานรวมกับวัดสถานศึกษา สภาวัฒนธรรม
เพื่อเปนการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและสงเสริมความรัก ความ
สามัคคีของคนภายในชุมชนถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 171

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการฝึกอบรมโครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ ฯลฯ  และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการโดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
การให้เด็ก เยาวชน ประชาชนผู้สนใจ วัตถุประสงคเพื่อให้
เด็ก เยาวชนและประชาชนผู้สนใจมีจิตสํานึก ตระหนักถึงความ
สําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกยองภูมิปัญญาท้องถิ่น และเปน
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุนสูรุนมิให้สูญหายไป ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3 หน้าที่ 172
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน เชน คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ ฯลฯ วัตถุประสงคเพื่อเสริม
สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการทองเที่ยว
ในชุมชน ศึกษา สํารวจแหลงทองเที่ยวในชุมชนและสร้างโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  งานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว (00264)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) สอดคล้องกับแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 104
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยที่ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได้ตอพสกนิกรชาวไทย ทั้ง
ทางด้านการเกษตร การชลประทาน และการบําบัดทุกขบํารุงสุข
แกอาณาประชาราษฎร โดยเฉพาะอยางยิ่งการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการจายเปนคาพันธุ
พืช  ปุย  วัสดุ อุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จําเปน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2
/ว 1931 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 งานสงเสริมการ
เกษตร (00321) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ลําดับที่ 6 หน้าที่ 116
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โครงการพัฒนาบริหารจัดการและถายทอดความรู้ทางการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการอบรมโครงการพัฒนาบริหารจัดการ
และถายทอดความรู้ทางการเกษตร เปนการอบรมให้ความรู้เพื่อ
ต้องการให้เกษตรกร ประชาชน มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการ
เกษตร การเพิ่มผลผลิตพืช  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น เปนการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการดํารง
ชีวิต และสามารถพึ่งตนเองได้อยางยั่งยืน โดยผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบไปด้วย เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยการ
จายเปนคาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ในการอบรม และคาใช้
จายอื่นที่จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557    งานสงเสริมการเกษตร (00321) 
 ตั้งจายจากเงิน  อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ลําดับที่ 1 หน้าที่ 106

โครงการรวมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในโครงการรวมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงเปนการอบรมให้ความรู้แกเกษตร และประชาชนผู้สนใจ
น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต เปน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สงเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิต
และสามารถพึ่งตนเองได้อยางยั่งยืน โดยการจายเปนคา
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ในการอบรม และคาใช้จายอื่นที่
จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 งานสงเสริมการ
เกษตร (00321) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้           จํานวน  32,837  บาท
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป   จํานวน 17,163  บาท
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 6  หน้าที่ 108
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โครงการสงเสริมการใช้และการผลิตสารชีวอินทรีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการอบรมโครงการสงเสริมการใช้และ
การผลิตสารชีวอินทรีย เปนการอบรมให้ความรู้เพื่อต้องการให้
เกษตรกร ประชาชน มีความรู้ในเรื่องการใช้สารชีวอินทรียทด
แทนสารเคมีในการควบคุมศัตรูพืช ลดต้นทุนการผลิตพืช เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เปนการบํารุงและสง
เสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อยางยั่งยืนโดย
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ โดยการจายเปนคาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ใน
การอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท
. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานสงเสริมการเกษตร (00321) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ลําดับที่ 1  หน้าที่ 106

โครงการสงเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการอบรมโครงการสงเสริมอาชีพแปรรูป
ผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนการอบรมให้ความรู้เพื่อต้องการให้
เกษตรกร ประชาชน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีรายได้
เลี้ยงตนและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น การบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อยางยั่งยืนโดย
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่
สนใจ โดยการจายเปนคาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ใน
การอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท
. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานสงเสริมการเกษตร (00321) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 5 หน้าที่ 108
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โครงการอบรมตรวจวิเคราะหดินในพื้นที่การเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการอบรมโครงการอบรมการตรวจ
วิเคราะหดินในพื้นที่การเกษตร เปนการอบรมให้ความรู้ เพื่อต้อง
การให้เกษตรกร ประชาชน มีความรู้ในเรื่องของการตรวจ
วิเคราะหดินในพื้นที่การเกษตร สามารถวิเคราะหและแก้ปัญหา
สภาพดินในพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิตพืช มีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเกษตรและมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เปนการบํารุงและสง
เสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อยางยั่งยืน โดย
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ โดยการจายเปนคาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ใน
การอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเปน ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท
. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 งานสงเสริมการเกษตร (00321) 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 1  หน้าที่ 106
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,747,000 บาท

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

เพื่อจายเปน คาไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการผลิตประปาที่อยูในความดูแล
ของ อบต. และคาไฟฟ้าค้างจาย ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 งานกิจการประปา (00332) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ 3 (3.5)
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งบลงทุน รวม 347,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการซอมแซมครุภัณฑมาตรวัดน้ํา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนโครงการซอมแซมครุภัณฑมาตรวัดน้ําวัดทอ
ขนาด 0.80 เมตร (Ultrasonic flow meter) ยี่ห้อ Ultraflux 
จํานวน 1 เครื่อง โดยการซอมแซมประกอบดัดแปลงโครงสร้าง
ของแผงวงจรที่ชํารุดเสียหาย เซ็นเซอรแตกหัก หน้าจอแสดงผลไม
ทํางาน เครื่องวัดไมสามารถเปดเครื่องให้ทํางานได้ วัตถุประสงค
เพื่อซอมแซม ประกอบ ดัดแปลง แผงวงจรมาตรวัดน้ําวัดทอ
ขนาด 0.80 เมตร ให้ใช้งานได้ตามปกติ ในการวัดปริมาตรน้ําดิบ
เข้า-ออกของสระเก็บน้ําดิบ และให้สามารถวางแผนในการบริหาร
จัดการน้ําประปาได้อยางมีประสิทธิภาพ  งานกิจการ
ประปา (00332)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย (00330) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  ลําดับ
ที่ 3  หน้าที่ 19

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 147,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอเมนประปา หมูที่ 4,5 จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการวางทอเมนประปา  HDPE.PN 10  ขนาด
เส้นผานศูนยกลาง 63 มม. (2 นิ้ว) ความยาว 490 ม. พร้อม
อุปกรณ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน)  เริ่มจากทอเมนประปา
เดิมบริเวณข้างสะพานเทิดพระเกียรติ ถึงบริเวณหน้าที่ดิน ร.ต.ท
.สิทธินนท  ปฐมมีโชค  หมูที่ 4,5 วัตถุประสงคเพื่อขยาย
เขตบริการให้เพียงพอตอความต้องการของผู้ใช้น้ํา ตามแบบกอง
ชาง อบต.วังตะกู กําหนด  งานกิจการประปา (00332) 
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330
) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ลําดับที่ 1  หน้าที่ 18
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,850,000 บาท

งบกลาง รวม 10,850,000 บาท
งบกลาง รวม 10,850,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 218,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ
ห้า สําหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
วังตะกู ถือปฏิบัติตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
   งานงบกลาง (00411)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้   จํานวน  202,700  บาท 
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป จํานวน  15,300  บาท  
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/2931 ลว.15
 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ (3) 3.5
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายป ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาตอบแทนโดยประมาณทั้งป ให้กับพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน งานงบกลาง (00411) 
 ตั้งจายจากเงิน  รายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410
)  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/2931
 ลว.15 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ (3) 3.5

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,151,600 บาท

เพื่อจายเปน  เงินอุดหนุนคาใช้จายสําหรับการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แกผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ ใน
อัตราแบบขั้นบันไดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18
 ตุลาคม 2554  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2552 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554)  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 งานงบกลาง (00411)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  ลําดับที่ 2  หน้าที่ 144
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,298,400 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนคาใช้จายสําหรับการสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800
 บาท/คน/เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559, ถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561) และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ป คนละ 1,000 บาท/คน/เดือน (ถือปฏิบัติตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) เว้นแตในสวนของเงินเพิ่ม
เติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการ
ให้กับรายเดิมมากอน งานงบกลาง (00411)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 
ลําดับที่ 2  หน้าที่ 144
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนสําหรับการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดสให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วย
เอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500
 บาท/คน/เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548) ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 งานงบ
กลาง (00411)
 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  ลําดับที่ 2  หน้าที่ 144
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สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เชน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดตอ ตาม
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่  มท 0313.4 /ว 667  ลงวัน
ที่ 12  มีนาคม  2545 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท
 0808.2 /ว 3215  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2 /ว 0684  ลงวัน
ที่ 8  กุมภาพันธ  2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.7 /ว 6768  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2560 , หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
 , งานงบกลาง (00411)
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่  1
 หน้าที่ 202
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เปนต้น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจายและเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการ
จราจร  งานงบกลาง (00441)  
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่  12
  หน้าที่ 122

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังตะกู (สปสช.) จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.วัง
ตะกู (สปสช.)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในหมูบ้านให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
 ข้อ 8 งานงบกลาง (00441)  
 ตั้งจายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) สอด
คล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่  1
 หน้าที่  144
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 338,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560 , หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560 งานงบกลาง (00411) 
 หมายเหตุ ประมาณการรายได้ (ไมรวมเงินอุดหนุน) ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564  เปนเงิน  33,800,000   บาท
 ตั้งจายจากเงิน รายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410
)  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/2931
 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้อ (3) 3.5
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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.วัง
ตะกู (สปสช.)

270,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

218,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,151,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

338,000

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,298,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต.วัง
ตะกู (สปสช.)

270,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

218,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,151,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

338,000

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,298,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,614,120 1,614,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,000 824,160 388,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

96,000 84,000 36,000

เงินเดือนพนักงาน 1,230,240 902,040 1,400,040

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 20,000 9,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

370,000 221,800 209,070

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

160,000 50,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 800,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,897,200 3,974,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

167,100 383,100

เงินเดือนพนักงาน 5,147,520 8,679,840

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 44,400 93,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

944,060 1,744,930

ค่าเช่าบ้าน 180,000 180,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 220,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 830,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ระบบและจัดทําเว็บไซด์

ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ถ่ายเอกสาร

ค่ารับวารสาร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 30,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  14:08:16 หน้า : 5/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

220,000 220,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000 30,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 288,800 288,800

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ระบบและจัดทําเว็บไซด์

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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

340,000 470,000

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ 61,933 61,933
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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
และนันทนาการสําหรับ
ประชาชน

50,000

โครงการครอบครัว
คุณธรรมพาลูกจูงหลาน
เข้าวัด

30,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 10

100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

40,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ

20,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรม 5ส. 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการสําหรับ
ประชาชน

50,000

โครงการครอบครัว
คุณธรรมพาลูกจูงหลาน
เข้าวัด

30,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 10

100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

40,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ

20,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล

50,000

โครงการชุมชนรักการ
อ่าน

10,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานตามแนวทาง
พระราชดํารัส

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล

50,000

โครงการชุมชนรักการ
อ่าน

10,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)

300,000 300,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานตามแนวทาง
พระราชดํารัส

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอย“
ธนาคารขยะชุมชน”
ตําบลวังตะกู

50,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยาวชน สู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0

46,000

โครงการพัฒนาบริหาร
จัดการและถ่ายทอด
ความรู้ทางการเกษตร

10,000

โครงการพัฒนาสุนทรี
ภาพด้านศิลปะ

15,000

โครงการร่วมตามแนว
คิดเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการระวังป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

โครงการส่งเสริมการใช้
และการผลิตสารชี
วอินทรีย์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

30,000 30,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอย“
ธนาคารขยะชุมชน”
ตําบลวังตะกู

50,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยาวชน สู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0

46,000

โครงการพัฒนาบริหาร
จัดการและถ่ายทอด
ความรู้ทางการเกษตร

10,000

โครงการพัฒนาสุนทรี
ภาพด้านศิลปะ

15,000

โครงการร่วมตามแนว
คิดเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการระวังป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการใช้
และการผลิตสารชี
วอินทรีย์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีน

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

10,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางการกีฬาและการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน

40,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร

15,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
สตรีตําบลวังตะกู

45,000

โครงการสถานที่ทํางาน
น่าอยู่ น่าทํางาน 
(Happy and Healthy 
Workplace)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีน

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

10,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางการกีฬาและการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน

40,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร

15,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
สตรีตําบลวังตะกู

45,000

โครงการสถานที่ทํางาน
น่าอยู่ น่าทํางาน 
(Happy and Healthy 
Workplace)

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

553,580

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

31,824

โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ําขอพรผู้
สูงอายุ

40,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

80,000

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
พัฒนาคลองเจดีย์บูชา 
และคลองวังตะกู

90,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเสริม
สร้างบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเป็นผู้
นํา”

20,000

โครงการอบรมตรวจ
วิเคราะห์ดินในพื้นที่การ
เกษตร

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

553,580

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

31,824

โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ําขอพรผู้
สูงอายุ

40,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

80,000

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
พัฒนาคลองเจดีย์บูชา 
และคลองวังตะกู

90,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเสริม
สร้างบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเป็นผู้
นํา”

20,000

โครงการอบรมตรวจ
วิเคราะห์ดินในพื้นที่การ
เกษตร

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอบรมอาชีพ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,097,000 200,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 30,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 350,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

2,000,000 250,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 912,113

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 700,000 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 30,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 20,000

วัสดุอื่น 54,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอบรมอาชีพ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 180,000 1,527,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,000 135,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 244,000 359,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 415,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 105,000 485,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

2,250,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 912,113

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 740,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 90,000

วัสดุสํานักงาน 195,000 265,000

วัสดุอื่น 64,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

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 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 2,400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,500 4,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

57,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน

28,600

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 18,000 
บีทียู

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 36,000 
บีทียู

จัดซื้อตู้เอกสารบาน
เลื่อนกระจก

20,000

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติ
งาน-ชํานาญงาน/ปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ

พัดลมติดผนัง

พัดลมอุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 360,000 2,760,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 52,000 62,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 22,000 46,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

57,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน

28,600

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 18,000 
บีทียู

28,600 28,600

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 36,000 
บีทียู

141,000 141,000

จัดซื้อตู้เอกสารบาน
เลื่อนกระจก

20,000

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติ
งาน-ชํานาญงาน/ปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ

4,900 4,900

พัดลมติดผนัง 2,000 2,000

พัดลมอุตสาหกรรม 10,400 10,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  14:08:16 หน้า : 20/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

34,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําร้อนน้ําเย็น แบบ
ตั้งพื้น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
HF/FM

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์มาตรวัดน้ํา

200,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสนามกลาง
แจ้ง

158,000

ปั้มดูดน้ําลึก 
Submerse

22,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

34,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

2,800 4,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําร้อนน้ําเย็น แบบ
ตั้งพื้น

8,000 8,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
HF/FM

60,000 60,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์มาตรวัดน้ํา

200,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสนามกลาง
แจ้ง

158,000

ปั้มดูดน้ําลึก 
Submerse

22,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ข้อต่อรับน้ําหัวดับเพลิง

หัวฉีดน้ําดับเพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

70,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. หมู่ที่ 2

452,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2

94,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 4

497,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 8

497,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  14:08:17 หน้า : 23/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

30,300 30,300

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

24,300 24,300

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ข้อต่อรับน้ําหัวดับเพลิง 8,000 8,000

หัวฉีดน้ําดับเพลิง 12,000 12,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

70,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. หมู่ที่ 2

452,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2

94,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 4

497,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 8

497,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  14:08:17 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงต่อเติมอาคารสถาน
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

200,000

โครงการติดตั้งเครื่องรับ
ส่งสัญญาณวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย 
เฉพาะชุดภาครับ
สัญญาณ (ลูกข่าย)

โครงการติดตั้งเหล็กดัด
ครอบหน้าต่างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

176,000

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 4,5

147,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 ม. หมู่ที่ 4

294,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม. หมู่ที่ 2

99,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  14:08:17 หน้า : 25/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงต่อเติมอาคารสถาน
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

200,000

โครงการติดตั้งเครื่องรับ
ส่งสัญญาณวิทยุ

60,000 60,000

โครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย 
เฉพาะชุดภาครับ
สัญญาณ (ลูกข่าย)

432,200 432,200

โครงการติดตั้งเหล็กดัด
ครอบหน้าต่างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

176,000

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 4,5

147,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 ม. หมู่ที่ 4

294,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม. หมู่ที่ 2

99,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  14:08:17 หน้า : 26/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม. หมู่ที่ 3

494,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม. หมู่ที่ 5,6

494,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติมหลังคา
กันสาดอาคาร
อเนกประสงค์ (อาคาร
พระราชคุณาภรณ์ 
(ชุณห์))

โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงสูบน้ําดิบกรมโยธาธิ
การฯ หมู่ที่ 8

120,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  14:08:17 หน้า : 27/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม. หมู่ที่ 3

494,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม. หมู่ที่ 5,6

494,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติมหลังคา
กันสาดอาคาร
อเนกประสงค์ (อาคาร
พระราชคุณาภรณ์ 
(ชุณห์))

43,700 43,700

โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงสูบน้ําดิบกรมโยธาธิ
การฯ หมู่ที่ 8

120,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,600,000

รวม 10,850,000 2,747,000 105,000 510,000 305,000 11,215,040 3,490,424 6,168,203
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,600,000

รวม 410,000 15,199,333 51,000,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  14:08:17 หน้า : 30/30



 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

เอกสารประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสํารวจข้อมูลค่าใชจ้่ายเงินเดือน ประโยชนต์อบแทนอ่ืน 
และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจา้ง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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     24,198,000 บาท 
         1) ภาษีอากร       รวม       1,910,000  บาท 

          1.1) ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    จํานวน    1,500,000  บาท    
          1.2) ภาษีบํารุงท้องที่                   จํานวน........................... บาท     
          1.3) ภาษีป้าย               จํานวน       410,000 บาท  
          1.4) อากรการฆ่าสัตว์     จํานวน...........................   บาท 
          1.5) ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ  จํานวน………………………  บาท 
          1.6) ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกนํ้ามัน  จํานวน………………………  บาท 
     2) ภาษีจัดสรร      รวม      22,288,000  บาท 
       2.1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  จํานวน       700,000     บาท  
          2.2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  จํานวน     8,570,000 บาท 
       2.3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9     จํานวน     4,500,000  บาท 
          2.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน        300,000  บาท  
       2.5) ภาษีสุรา      จํานวน……………………… บาท  
          2.6) ภาษีสรรพสามติ     จํานวน     5,000,000 บาท  
       2.7) ภาษีการพนัน     จํานวน……………………… บาท  
          2.8) แสตมป์ยาสูบ     จํานวน……………………… บาท 
          2.9) เงินพิกัดอัตราศุลกากร    จํานวน……………………… บาท  
       2.10) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้  จํานวน         20,000 บาท 
       2.11) ค่าภาคหลวงแร่     จํานวน         44,000  บาท  
       2.12) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    จํานวน         50,000 บาท  
       2.13) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน………………………. บาท 
  
 
 
 
 



 
     2.14) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน    3,100,000 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       9,602,000 บาท 
 1) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต               จํานวน    1,160,000 บาท 
 2) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                     จํานวน      520,000  บาท 
 3) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จํานวน    7,900,000  บาท 
 4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                         จํานวน        22,000  บาท 
     ค. รายได้จากทุน                                          รวม….……….……………… บาท    

 - หมวดรายได้จากทุน                                              
      ง. เงินช่วยเหลือ                                                     รวม     17,200,000 บาท 
 1) หมวดเงินอุดหนุน     รวม     17,200,000 บาท 
      1.1) เงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน  17,200,000  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      14,222,150   บาท 

          1) เงินเดือน และเงนิเพิ่มอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงนิเดือน      รวม        8,286,720   บาท 
        2) ค่าจ้าง                                                         รวม        4,052,460  บาท                         

           - ค่าจ้างประจํา              จํานวน      -   บาท 
           - ค่าจ้างช่ัวคราว              จํานวน     4,052,460 บาท 

          3) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน                                        รวม       1,882,970 บาท                        
3.1) เงินสวัสดิการเก่ียวกับเบ้ียกันดาร/ 

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



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

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจํา 
ของกรุงเทพมหานคร และขา้ราชการครูกรุงเทพมหานคร  จํานวน     89,400       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     202,700  บาท 
  3.13) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ  จํานวน……………………… บาท 
  3.14) เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และค่าจา้ง 
ที่กําหนดขึ้นใหม่       จํานวน……………………… บาท 
  3.15) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น     จํานวน      338,000 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    1,060,870   บาท 
  3.19) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  จํานวน        12,000     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  27.89  % 

 
 

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

ตําแหน่ง  ปลดั อบต.วังตะกู  [5]*          
                                                                     ………../ สิงหาคม /2563  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สรุปประมาณการ รายรับ - รายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 

๑. ยอดรายรับจริง ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563         
  - รายได้              23,759,207.69  บาท 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป       12,998,170.00 บาท 

๒. ประมาณการรายรับทั้งสิ้น         51,000,000.00 บาท 
  - รายได้              33,800,000.00 บาท 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป      17,200,000.00 บาท 

๓. ต้ังจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น         51,000,000.00  บาท 
 - สํานักงานปลัด         12,014,653.00 บาท 
 - กองคลัง         6,264,680.00  บาท 
 - กองช่าง          10,818,040.00  บาท 
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       4,374,424.00  บาท 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      6,678,203.00  บาท 
 - งบกลาง      10,850,000.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ยอดรายรับจริง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 
รายรับ รายรับจริง ประมาณการรายรับ 

ปี 2564 ปี  
งบประมาณ 2562 

ณ วันที่  
1 ก.ค. 2563 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
หมวดรายได้จากทุน  

รวมรายได้จัดเก็บเอง

5,192,926.16
1,533,960.70

523,844.36
7,757,869.00

181,882.00

15,190,482.22

 
456,752.75 
918,398.70 
491,232.46 

5,005,511.00 
24,241.87 

 
6,896,136.78  

1,910,000.00
1,160,000.00

520,000.00
7,900,000.00

22,000.00

11,512,000.00

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 

รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,081,616.35
23,081,616.35

 
 

16,863,070.91 
16,863,070.91 

 

22,288,000.00
22,288,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,072,090.00
16,072,090.00

 
 

12,998,170.00 
12,998,170.00 

17,200,000.00
17,200,000.00

รวม 54,344,188.57 36,757,377.69 51,000,000
 

 



 
                                   ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการ รับจริงปี 2562 ประมาณการรายรับ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 5,192,926.16 1,910,000
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 1,500,000
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,753,999.49 -
     ภาษีบํารุงท้องที่ 52,202.67 -
     ภาษีป้าย 386,724.00 410,000
     อากรการฆ่าสัตว์ - -

   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,533,960.70 1,160,000
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ - -
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,755.70 1,700
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน - 500
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 28,408.00 20,000
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 924,090.00 900,000
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

930.00 1,000

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,740.00 1,700
     ค่าธรรมเนียมในอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 11,125.00 5,900
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง 3,760.00 3,700
     ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 17,000.00 25,000
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 18,700.00 12,000
     ค่าปรับการผิดสัญญา 352,732.00 5,000
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 6,000.00 16,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ 160,060.00 160,000
     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

5,900.00 5,000

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,760.00 2,000
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ - 500
 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 523,844.36 520,000
   ดอกเบ้ีย 523,844.36 520,000
      

 
 



 
 
 

รายการ รับจริงปี 2562 ประมาณการรายรับ 
ปี 2564 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 7,757,869.00 7,900,000
   รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 7,757,869.00 7,900,000
    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 181,882.00 22,000
   เงินที่มีผู้อุทิศให้ 1,800.00 2,000
   ค่าขายแบบแปลน 30,000.00 5,000
   รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  150,082.00 15,000
 
หมวดรายได้จากทุน - -
   รายได้จากทุน - -
   
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
หมวดภาษีจัดสรร 23,081,616.35 22,288,000
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 704,980.12 700,000
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 9,065,839.84 8,570,000
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 4,437,518.06 4,500,000
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 310,178.26 300,000
     ภาษีสุรา - -
     ภาษีสรรพสามิต 5,388,584.76 5,000,000
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 15,501.00 20,000
     ค่าภาคหลวงแร่ 31,537.09 44,000
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 68,004.22 50,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 3,056,403.00 3,100,000
     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 3,070.00 4,000
      
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,072,090.00 17,200,000
   เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 16,072,090.00 17,200,000

รวมด้านรายรับ 54,344,188.57 51,000,000
 

 
 



 
สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 

1.  ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2563  เป็นเงิน  51,000,000  บาท 
     ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2564  เป็นเงิน  ๕๑,000,000 บาท 

 

2.  รายจ่ายที่ต้ังในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 2.1  ซื้อตามบัญชีครุภัณฑ์ จํานวน   10  รายการ  เป็นเงิน     410,700    บาท 
 2.2  ซื้อนอกบัญชีครุภัณฑ์ จํานวน     9  รายการ  เป็นเงิน     245,900    บาท  
 2.3  ซื้อตามบัญชีครุภัณฑ์แต่สูงกว่าราคาที่กําหนด  จํานวน      -       บาท 
 

3.  จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน                                                    จํานวน  2  โครงการ    
     เป็นเงิน  1,760,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.45  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

4.  งบประมาณเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนการดําเนินการภารกิจด้านปราบปรามการ  
     ป้องกัน การบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด              จํานวน  1  โครงการ 
     เป็นเงิน  20,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.04  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5.  งบประมาณเพ่ือบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต        จํานวน  17  โครงการ 
     เป็นเงิน  811,824  บาท  คิดเป็นร้อยละ  1.59 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

6.  งบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                              จํานวน  16  โครงการ 
     เป็นเงิน  697,824  บาท  คิดเป็นร้อยละ  1.37  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

7.  งบประมาณเพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐ                                          จํานวน    4  โครงการ 
     เป็นเงิน  170,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.33  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

8.  งบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ อปท.                                        จํานวน  67  โครงการ   
    เป็นเงิน  19,440,417  บาท  คิดเป็นร้อยละ  38.19  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

9.  งบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                  จํานวน  15  โครงการ 
     เป็นเงิน  4,099,900  บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.04 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

10. งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อปท.                                         จํานวน  3  โครงการ 
      เป็นเงิน  490,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.96  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

11. งบประมาณตามภาระผูกพัน                                                    จํานวน  3  โครงการ 
      เป็นเงิน  888,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  1.74  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

12.  ค่าสาธารณูปโภคและวัสดุเช้ือเพลิง 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่ายจริง จํานวน   2,311,131.03   บาท  (ยอด ณ 1 ก.ค. 63) 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้ังไว้ จํานวน   3,453,500   บาท 
       สูงกว่างบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน        62,500   บาท  (งบประมาณ พ.ศ. 2563 
       ต้ังไว้  3,391,000 บาท) 
 
 
 
 



 
13.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
       จํานวน  -   โครงการ  เป็นเงิน   0   บาท 
       คิดเป็นร้อยละ  0.00  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

14.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร                  จํานวน  14,222,150  บาท 
       คิดเป็นร้อยละ  27.89  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

15.  งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่ายจริง  จํานวน             0        บาท 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้ังไว้  จํานวน     10,000       บาท 
       คิดเป็นร้อยละ  0.02   ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  
      พ.อ.อ. .........................................................ผู้รายงาน 
                ( รณชัย แสงศรี ) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
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