
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด
อําเภอ โพธาราม   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,561,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,498,500 บาท

งบบุคลากร รวม 5,902,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดัง
นี้ 
  -นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 20,400.-บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800.-บาท
   -รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน เป็นเงิน 11,220
.-บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 269,280.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๕๔
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายกและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังนี้
   - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 1,750.-บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000.-บาท
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน เป็นเงิน 880
.-บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๕๔
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ดังนี้
  - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 1,750.-บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000.-บาท
  - รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน เป็นเงิน 880
.-บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๕๔
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เป็นเงิน 7,200.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๕๔
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้ 
1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,220
.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640.-บาท
2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 9,180
.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160.-บาท
3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,200
.-บาท/เดือน จํานวน 10 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 864,000.-บาท
4) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,200
.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๕๔
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,022,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,448,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล , หัวหน้าสํานัก
ปลัด , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นักทรัพยากรบุคคล และเจ้า
พนักงานธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 7,000.-บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัว
หน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,046,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากรบุคคล , ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , พนักงานขับรถ
ยนต์ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ภารโรง และคนงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง ภารโรง และคนงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,563,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 254,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และคณะกรรมการเพื่อการดําเนิน
การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหาร และลูกจ้างประจํา ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 874,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยทําการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ กิจกรรมของอบต. ทางสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทํา
เทป วิทยุ และจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร จ้าง
ซักผ้าม่าน ผ้าคลุมต่างๆ จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินให้กับวัดบางโตนด อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี (สัญญานานปี) ตามสัญญาเช่าที่ดิน   พร้อมค่าบํารุงวัด และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  สําหรับอัตราค่าเช่าชําระเป็นรายปี โดยปรับ
เพิ่ม 35% ทุกระยะ 5 ปี ดังนี้
ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2562-2566) ค่าเช่าปีละ 65,000.-บาท    
ระยะ 5 ปีที่สอง (พ.ศ. 2567-2571) ค่าเช่าปีละ 87,750.-บาท    
ระยะ 5 ปีที่สาม (พ.ศ. 2572-2576) ค่าเช่าปีละ 118,463.-บาท    
ระยะ 5 ปีสุดท้าย (พ.ศ. 2577-2581) ค่าเช่าปีละ 159,926.-บาท    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่ารับวารสาร นิตยสาร จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ประชา
สัมพันธ์ หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และ
ข้อบัญญัติต่างๆ และเอกสารที่ต้องทําเป็นแผ่นพับ หรือรูปเล่มต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล เช่น การต้อน
รับส่วนราชการ นิเทศงาน ตรวจงานหรือผู้มาศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้  10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน หรือหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ ตั้งไว้ 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ เช่น ค่า
จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อธง
ชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน พานพุ่มถวายสักการะ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียน/สัมมนาต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง และผู้
มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโตนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และ
พระราชพิธีต่างๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร นํ้าดื่ม ป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74 ลําดับ
ที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร นํ้าดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97 ลําดับ
ที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบ
การเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97 ลําดับ
ที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 98 ลําดับ
ที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของสํานักปลัด ให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มใส่เอกสาร ผ้าม่าน มู่ลี่ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล กิจการ
ทะเบียน กิจการสภา การเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาทํา
ความสะอาดพื้น นํ้ายาทําความสะอาดกระจก นํ้ายาทําความสะอาดห้อง
นํ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเครื่องที่ใช้กับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ต่างๆ ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก
ปริ้นเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
โตนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเตอร์
เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าประเภทนี้ - เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 32,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เก้าอี้แบบมีล้อหมุน
2) ปรับระดับได้
3) มีที่พักแขน
4) มีพนักพิง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 17,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจกพร้อม
ฐาน) จํานวน 4 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) บานเลื่อนกระจก
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น
3) ฐานรอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) จํานวน 5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,136,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,627,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,627,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 992,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
และนักวิชาการพัสดุ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจําปี (กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 436,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 132,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 43,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผนแพร่จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และ
ค่าจ้างอื่นๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียน/สัมมนาต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
โปรแกรมระบบภาษี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 483 ลงวันที่ 19 กมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 98 ลําดับ
ที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน อื่นๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง ให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องใช้สํานักงานที่ใช้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกองคลัง เช่นเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรา
ยาง แฟ้มใส่เอกสารวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเครื่องที่ใช้กับ
รถยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก
ปริ้นเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 64,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจกพร้อม
ฐาน) จํานวน 4 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1)บานเลื่อนกระจก
2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 120 cm. พร้อมเก้าอี้แบบ
มีพนักพิงและมีที่ท้าวแขน จํานวน 2 ชุด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 
2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โต๊ะทํางาน หน้ากระจก จํานวน 5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5
 ฟุต จํานวน 1 ตัว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (ขนาด
จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ccr4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เครื่องพิมพ์ จํานวน 8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 25 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาอกสารได้ทั้งสีและขาดดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 545,040 บาท

งบบุคลากร รวม 165,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,040 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ และมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร นํ้า
ดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75 ลําดับ
ที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 
 เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ์ 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว
 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เช่น ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75 ลําดับ
ที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร นํ้าดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 3334 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 76 ลําดับ
ที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเครื่องที่ใช้กับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ต่างๆ ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังเคมีดับเพลิง ค่าเปลี่ยน
ถ่ายนํ้ายาเคมีดับเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ
ร่วมของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ
. 2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 100 ลําดับ
ที่ 1
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 728,720 บาท

งบบุคลากร รวม 522,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 522,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการ
ศึกษา พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 206,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่กิจกรรมของ อบต.ทางสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และจ้างเหมา
ทําป้ายโฆษณากิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือ
หน่วยงานราชการต่างๆ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ประชา
สัมพันธ์ หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และ
ข้อบัญญัติต่างๆ และเอกสารที่ต้องทําเป็นแผ่นพับ หรือรูปเล่มต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียน/สัมมนาต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของกองการศึกษาให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มใส่เอกสาร ผ้าม่าน มู่ลี่ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ถ่ายภาพต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ หน่วย
ความจํา (เมมโมรี่การ์ด) และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก
ปริ้นเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,604,300 บาท
งบบุคลากร รวม 614,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 614,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการ
ศึกษา พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ตําแหน่ง ครู พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงประจําปี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นวิทยฐานะและสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูฯ จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 6 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,269,660 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 681,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียน/สัมมนาต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าจ้างเหมาเวที ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าจ้างเครื่องเสียง ค่า
ป้าย ค่าอาหารว่าง/นํ้าดื่ม ฯลฯ
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 85 ลําดับ
ที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ
- หนังสือฯ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 78 ลําดับ
ที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศิลปะภาคฤดูร้อน เช่นค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือฯ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 ลําดับ
ที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าตก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บางโตนด ดังนี้
1.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 93,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการ
สอน อัตราคนละ 1,700.-บาท/ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าตก และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางโตนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 303,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าตก และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางโตนด อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จํานวน 245
 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 523,360 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก นํ้ายาทําความสะอาด ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าตก และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางโตนด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 503,360 บาท
1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 118,810 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นํ้าตกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางโตนด จํานวน 260 วัน
หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 344,916 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนวัด
สมถะ และ โรงเรียนวัดศรีประชุมชน จํานวน 260 วัน
หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-เป็นไปตามหนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลว.27
 มิถุนายน 2559
-หนังสือฯ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
-หนังสือฯ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางโตนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 720,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 720,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศรีประชุมชน จํานวน 320,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศรี
ประชุมชนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน จํานวน 200 วัน ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลว. 3
 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับที่ 19
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสมถะ จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสมถะ
เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน จํานวน 200 วัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลว. 3
 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับที่ 18
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  10:46:11 หน้า : 33/59



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 560,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลสุนัขและแมว จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้า
ของและไม่มีเจ้าของ จากการสํารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่ง
หลักฐานการสํารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวละ 3
 บาท โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดการแพร่โรคเอดส์ และ
โรคติดต่ออื่นๆ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง นํ้าดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงลาย ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 93 ลําดับ
ที่ 3
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827
 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 1
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าสํารวจจํานวนสุนัขและแมว ค่าวัคซีน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 93 ลําดับ
ที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  10:46:11 หน้า : 35/59



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของงานบริการสาธารณสุขฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน (อสม.) จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอุดหนุนสําหรับพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน (อสม.) โดยจ่ายให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 หมู่ละ 5,000.-บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ
. 2559
- หนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 94 ลําดับ
ที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  โดยอุด
หนุนให้กับชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ละ 20,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ
. 2559
- หนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 93 ลําดับ
ที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,129,400 บาท

งบบุคลากร รวม 867,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 867,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 645,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม และนักพัฒนาชุมชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่างๆ ของกอง
สวัสดิการสังคมที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่งต่างๆ ของสังกัดกองสวัสดิการสังคม
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณา และเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยทําการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่กิจกรรมของ อบต.ทางสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทําเทป
วิทยุ และจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามนโยบาย
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือหน่วยงานต่างๆ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่ารับวารสาร นิตยสาร จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ประชา
สัมพันธ์ หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และ
ข้อบัญญัติต่างๆ และเอกสารที่ต้องทําเป็นแผ่นพับ หรือรูปเล่มต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียน/สัมมนาต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของสังกัดกองสวัสดิการสังคม
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ เครื่องใช้สํานักงานที่ใช้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มใส่เอกสารและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดีสก์หมึก
ปริ้นเตอร์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 17,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับสํานักงานของกอง
สวัสดิการสังคม (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน  1
  เครื่องๆ ละ 16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 700
 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Voltsได้เป็นอย่างน้อย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7
 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,548,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,399,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,399,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 693,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองช่าง และตําแหน่งนายช่างโยธา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆและเงินค่าครองชีพของพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง นายช่างโยธา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ผู้
อํานวยการกองช่าง อัตราเงินเดือน 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 610,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่งพนักงานขับรถกระเช้า
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วย
นายช่างโยธา และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับรถกระเช้า
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,133,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหาร และลูกจ้างประจํา ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 625,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยทําการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ กิจกรรมของอบต. ทางสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทํา
เทป วิทยุ และจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมในอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด และอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
ช่าง 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างเหมาแรงงาน จํานวน 316,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ประชา
สัมพันธ์ หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และ
ข้อบัญญัติต่างๆ และเอกสารที่ต้องทําเป็นแผ่นพับ หรือรูปเล่มต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียน/สัมมนาต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของกองช่าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มใส่เอกสาร ผ้าม่าน มู่ลี่ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆของกองช่าง ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้อง
จ่าย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของกองช่างและในส่วนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
กองช่าง เช่น ไม้กวาด เข่ง มีด แปรง ถ้วยชาม จาน ช้อน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในกิจการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง เช่น สี ไม้ ทราย ปูนซีเมนต์ เป็นต้น วัสดุสําหรับบํารุงรักษา
ถนน คูคลองสาธารณะ เช่น หินคลุก หินเกล็ด ยางแอสฟัลท์ ท่อ และ
อุปกรณ์ อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นํ้ามันเครื่อง ที่ใช้กับรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ต่างๆ เช่น ถ่าน แบตเตอรี่ หน่วยเก็บความจํา (เมนโมรี่การ์ด) และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก
ปริ้นเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ประเภท ใบมีดตัดหญ้า ใบเลื่อยตัดเหล็ก โซ่
เลื่อยไม้ น๊อต ฯลฯ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบํารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า  900 กิโลเมตร
- สามารถคํานวณค่าพื้นที่ ปริมาตร  พื้นที่ที่ซับซ้อนได้ 
- เก็บบันทึกค่าที่วัดได้ไม่น้อยกว่า 9 หมวด
- ปรับระดับความสูงของเครื่องมือให้เหมาะกับผู้ใช้งานได้
- วัดระยะทางได้ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,717,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างสํารวจ จ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานการก่อสร้างต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจ ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 3,617,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,617,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเก้า หมู่ที่ 6 จํานวน 577,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเก้า หมู่ที่ 6
 ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 200 เมตร ความหนา 0.15 เมตร รวม
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัด
แน่น 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 65 ลําดับ
ที่ 51
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมส่วน  สวนแก้ว หมู่
ที่ 3

จํานวน 594,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสม
ส่วน  สวนแก้ว หมู่ที่ 3 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 250
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000
 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่น ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 54 ลําดับ
ที่ 19
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายสุนทร  หมู่ที่ 2 
เชื่อมหมู่ที่ 4

จํานวน 719,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาย
สุนทร  หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4
 ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 550 เมตร ความหนา 0.05 เมตร รวม
พื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 51 ลําดับ
ที่ 10
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองขวางตะวัน หมู่ที่ 5 จํานวน 551,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองขวางตะวัน หมู่ที่ 5 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร บดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร บดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร 
รวมความยาว 1,700 เมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 62 ลําดับ
ที่ 43
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางลออ  ขุน
สิน เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 (บ้านนางชิว)

จํานวน 230,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนาง
ลออ  ขุนสิน  เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 (บ้านนางชิว) ความกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 530 เมตร หินคลุกบดอัดแน่น ความหนา 0.20 เมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 49 ลําดับ
ที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายคลองแปด หมู่ที่ 4 จํานวน 614,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายคลองแปด หมู่ที่ 4 เสา
สูง 7.00 เมตร จํานวน 20 ต้น ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 57 ลําดับ
ที่ 30
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน ลงลูกรัง หินคลุก บํารุงรักษาท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้า จํานวน 330,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ลงลูกรัง หินคลุก และบํารุงรักษาท่อระบาย
นํ้า รางระบายนํ้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางโตนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  300,000.-บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.-บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,119,760 บาท
งบบุคลากร รวม 261,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 261,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
บรรทุกขยะ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 858,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 608,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 330,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตตําบลบางโตนด
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2560
- ประกาศการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
- หนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- หนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาแรงงาน จํานวน 158,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2560
- ประกาศการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
- หนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- หนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ถุงมือผ้า ถุงมือ
ยาง ผ้าปิดปาก ไม้กวาด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันจารบี 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง นํ้าดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวัน
ที่ 26 เมษายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) ลําดับที่ 1 หน้า 73  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาส คนไร้ที่พึ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง นํ้า
ดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวัน
ที่ 26 เมษายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) ลําดับที่ 1 หน้า 86 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง นํ้าดื่ม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัด
กิจกรรม                                                                                         
                                                                      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) ลําดับที่ 5 หน้า 87
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตําบลบางโตนด จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง นํ้าดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวัน
ที่ 26 เมษายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) ลําดับที่ 4 หน้า 86 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรี
และประชาชนทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง นํ้าดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
การจัดกิจกรรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวัน
ที่ 26 เมษายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) ลําดับที่ 2 หน้า 86  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแห่เทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการถวานเทียนพรรษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ เช่น ค่าจ้างเหมาเวที ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าจ้างเครื่อง
เสียง ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง/นํ้าดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 ลําดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน  "ท่องเที่ยวราชบุรี 
ของดีเมืองโอ่ง ปี 2561-2564

จํานวน 10,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลว. 3
 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ลําดับที่ 23
- ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล บํารุงรักษา ป่าไม้ชุมชน ขุดลอก
แหล่งนํ้าคูคลองเพื่อการเกษตร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น กําจัดวัชพืช และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
 มกราคม 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,818,460 บาท

งบกลาง รวม 10,818,460 บาท
งบกลาง รวม 10,818,460 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  140,000.-บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  20,000.-บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,850 บาท
- เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บ
ป่วยทุพพลภาพ ตายเนื่องจากการทํางานให้แก่นายจ้าง หรือสูญหาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในตําบลบางโตนด 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562  
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) ลําดับที่ 2 หน้า 91 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,650,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้กับคนพิการในตําบลบางโตนด 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562)    
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) ลําดับที่ 3 หน้า 91 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในตําบล
บางโตนด 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) ลําดับที่ 1 หน้า 91 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นเร่งด่วนที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วน
รวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรค
ติดต่อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ์ 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว
 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโตนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 96 ลําดับ
ที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 175,610 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2500 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวัน
ที่ 26 กรกฎาคม 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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