
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ

อําเภอ ปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,699,800 บาท

งบบุคลากร รวม 8,701,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,783,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก  นายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2
อัตรา
    

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ให้แก
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
   

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ให้แก
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แก
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา
   

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,069,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ให้แก
ประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา รองประธานสภา อบต
. จํานวน 1 อัตรา เลขานุการสภา อบต.จํานวน 1 อัตรา และ
สมาชิกสภา อบต. จํานวน 8 อัตรา 
    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,918,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก 
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง) จํานวน 1
อัตรา
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 
อัตรา
3. หัวหน้าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้อง
ถิ่นระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา 

ฝ่ายตรวจสอบระบบบัญชี
- งานตรวจสอบภายใน
4. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจํานวน 1 อัตรา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อํานวยการท้องถิ่นระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา
- งานบริหารงานบุคคล
6. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจํานวน 1 อัตรา
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- งานกิจการสภา
7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจํานวน 1 อัตรา

ฝ่ายนโยบายและแผน
8. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อํานวยการท้องถิ่นระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา
- งานนโยบายและแผน
9. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา

ฝ่ายกฎหมายและคดี 
- งานนิติการ
10. นิติกรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  จํานวน 1
 อัตรา
12. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา 

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
13. หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น
จํานวน 1 อัตรา

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
14. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ให้แก พนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 222,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง)
จํานวน 1 อัตรา
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น ระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา
4. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น)จํานวน 1 อัตรา
5. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา
6. หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา
    

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 237,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างประจํา ให้แก นักการ
จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,900,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
4. ผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ
จํานวน 1 อัตรา
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จํานวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
7. คนสวน (ผู้มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
8. คนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
9. ยาม จํานวน 1 อัตรา
   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
4. ผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ
จํานวน 1 อัตรา
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จํานวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
7. คนสวน (ผู้มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
8. คนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
9. ยาม จํานวน 1 อัตรา
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เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ให้แก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง) จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 5,407,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,170,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานครู เป็น
เงิน 900,000.- บาท 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ตาม พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 100,000
.- บาท
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2560
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการคัดเลือกและการสอบคัดเลือก
พนักงานสวนตําบล และลูกจ้าง ได้แก คาเบี้ยประชุม คายาน
พาหนะของกรรมการ คาสมนาคุณ คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้
แก คณะกรรมการการคัดเลือกและการสอบคัดเลือก คณะ
กรรมการประเมินผลงาน การตรวจผลงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ให้
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของ อปท. 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และนายก อบต.
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 2,027,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาทําประกันภัยทรัพยสิน  คาเข้าเลมหนังสือ หรือ
ข้อบังคับตาง ๆ   คารับวารสาร คาหนังสือกฎ
ระเบียบ กฎหมาย  คาหนังสือพิมพ   คาระวางรถบรรทุก  คาจ้าง
เหมาเดินระบบอินเตอรเน็ต  คาจ้างเหมาบริการ เชน คาแรงงาน
ในการจ้างทําของ คาจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ห้องน้ํา
สโมสรฯ คาบริการกําจัดปลวก คาตักสิ่งปฏิกูล คาติดตั้งไฟฟ้าภาย
ในอาคาร คาติดตั้งประปาภายในอาคาร หรือคาบริการที่จําเป็น
อื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ทําประกันภัยทรัพยสินของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง คาพิมพเอกสารและคาใช้จายอื่น ซึ่งจํา
เป็นต้องจายเพื่อต้อนรับบุคคลที่มานิเทศงาน/ตรวจงาน/เยี่ยม
ชม หรือศึกษาดูงาน 

- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวาง อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่นที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
 เชน คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัยชอ
ดอกไม้ คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ 
    

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ได้แก คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาใช้จายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง นายก อบต. สมาชิกสภาฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ถึงที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต.ปากน้ําปราณ เชน ป้ายประชาสัมพันธรณรงคการเลือก
ตั้ง แผนพับรณรงคการเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0818.2/ว4287
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
   

โครงการ อบต.พบปะประชาชน จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต. พบปะ
ประชาชนในเขต อบต.โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้าย ปากกา กระดาษ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16 (16)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้าที่ 117 ลําดับที่ 1
     

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัวรัชกาล
ที่ 10

จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม) โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้าย ธงตรา
ประจําพระองค พานพุม พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้าที่ 117 ลําดับที่ 3
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โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของ อบต.ปากน้ําปราณ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของ อบต
.ปากน้ําปราณ เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของ อบต.ปากน้ํา
ปราณ เชน วารสาร แผนพับ สื่อตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16 (16)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 3

       
     

โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย เชน วันพอ วันแม วันสําคัญตางๆของชาติโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้าย ธงตรา
ประจําพระองค พวงมาลา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้าที่ 118 ลําดับที่ 6
    

โครงการถวายพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการถวายพวงมาลาวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมา ทําพวง
มาลาดอกไม้
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 19
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โครงการถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช จํานวน 1,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการถวายพวงมาลาวันปิยะ
มหาราช โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมา ทําพวง
มาลาดอกไม้
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้าที่ 118 ลําดับที่ 5
    

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ของ อบต. และผู้นําชุมชน

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะผู้
บริหาร สมาชิกฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ของ อบต. และผู้นําชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้าย  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้าที่ 118 ลําดับที่ 8
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 (3 มิถุนายน) โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้าย ธง
ตราประจําพระองค พานพุม พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้าที่ 121 ลําดับที่ 20
    
     

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทําผิด
จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของ อบต.

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันการกระทําผิดจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานของ อบต. โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้าย  อาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้าที่ 118 ลําดับที่ 7
    

วันที่พิมพ : 5/10/2563  19:18:35 หน้า : 13/112



โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมความรู้ด้าน
กฎหมายให้แกประชาชนในเขตอบต. และ ผู้นําท้อง
ถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ อบต.ปากน้ําปราณ  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้าย  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้าที่ 119 ลําดับที่ 9
   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางของวัสดุครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต กล้องถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องตัด
หญ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   

ค่าวัสดุ รวม 1,190,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน ไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟ วัสดุอุปกรณ สําหรับซอม
ไฟฟ้าสํานักงาน  สโมสรลานมหาราช ห้องน้ําสาธารณะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของตาง ๆ เชน ถ้วยชาม แก้วน้ํา กระติก
น้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ไม้กวาด  ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น น้ํา
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ  เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย น้ํามันทาไม้ ทินเนอร   แปรง
ทาสี ก๊อกน้ํา ทอตางๆ โถส้วม อางล้างมือ ราวพาด
ผ้า กระเบื้อง สังกะสี สวาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   

    
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ เชน ยางรถ แบตเตอรี่ กันชน
รถยนต แมแรง กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระ
พริบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 960,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
หลอลื่น น้ํามันเครื่อง ถาน แก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ  เชน  วัสดุตกแตง
สวน ปุย ต้นไม้ ถุงดํา ยาฆาแมลง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน  บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของตางๆที่ไมเข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ฯลฯ
 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,020,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 660,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. คาไฟฟ้าสาธารณะ
สวนที่เกินสิทธิ คาไฟฟ้าศูนยบริการนักทองเที่ยว คาไฟฟ้าสโมสร
ลานมหาราช ห้องน้ําสาธารณะ ศูนยป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย  สนามกีฬา เสียงตามสาย กล้องวงจรปิด คาไฟฟ้าค้าง
จาย ฯลฯ
    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 180,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการ อบต.  ศูนยบริการ
นักทองเที่ยว สโมสรลานมหาราช และศูนยป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย อบต. ลานแหลมเกด ลานสุขสวัสดิ์ ฯลฯ
    

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในสํานักงาน คาโทรศัพททาง
ไกล คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับ การใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลข
หมาย โทรศัพท ฯลฯ
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย โทรเลข
ธนาณัติ ตราไปรษณียากร ฯลฯ 
   

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม เชน วิทยุติดตาม
ตัว วิทยุสื่อสาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต คาเชา
พื้นที่เว็บไซต  และคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

    
งบลงทุน รวม 571,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 441,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 17,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 3,500
.- บาท เป็นเงิน 17,500.- บาท
- ที่มีวางจําหนายตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132
  

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู้ แบบบานเลื่อน
กระจกสูง 6 ฟุต
- ราคาตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 14
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คาจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงคหน้า
ขาว ขนาด 60x180 เซนติเมตร จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,000
 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
- ราคาตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 14
  

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 7,500 บาท ทําด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมูบูชา 9 ตัว ความกว้างตัว
ละ 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 14
 
   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ดังนี้ 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่องราคาเครื่องละ 17,000
 บาท เป็นเงิน 51,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
    2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 3 MB
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    3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
    4. มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
    5. มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
    6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
    7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
    8. มีแป้นพิมพและเมาส 
    9. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
    10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000.- บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
    1. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 Core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    1.1 ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม
น้อยกวา 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีหนวยประมวลผลด้านกราฟ
ฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 8 แกน หรือ
    1.2 ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม
น้อยกวา 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
    2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
     3. มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ ไมน้อย
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กวา 1 TB หรือชนิด So
lid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB
     4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
    5. มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
    6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
    7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
    8. มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
    9. สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g , n , ac) และ Bluetooth
   
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 15

  

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 7,500 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 15

   
คาจัดซื้อจอแสดงภาพ จํานวน 3,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว
 -รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้อย
กวา 1,920*1,080 Pixel
 -มี ReFresh Rate ไมน้อยกวา 60 Hz
 -มี Contrast Rstio ไมน้อยกวา 600 : 1 
 -ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หน้า 15
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ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อกรอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกรอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ทําจากเร
ซิ่น ขนาด 1x2 เมตร พร้อมรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000
 บาท
- ราคาตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562  การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 16

จัดซื้อชุดโต๊ะม้าหิน จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อเบิกจายคาจัดซื้อชุดโต๊ะม้าหิน จํานวน 1 ชุด รายละเอียดดัง
นี้
    1. โต๊ะหิน จํานวน 1 ตัว
    2. เก้าอี้ม้าหิน จํานวน 4 ตัว
- ราคาตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (เมษายน 2563) หน้า 16

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ คาปรับปรุงระบบ/ลูกขาย
เสียงตามสาย ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 130,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อ
ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งกอ
สร้างมีมูลคาเพิ่มขึ้น เชน บ้านพักพนักงานสวนตําบล ห้องน้ํา
สาธารณะ บ้านท้องถิ่นไทย อาคารสิ่งกอสร้างตาง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   

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

คาจ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต. จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการของ อบต. 
- เป็นไปตาม ประกาศ ก.อบต. จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของ อบต. พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562  หน้า 117 ข้อ 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,287,700 บาท
งบบุคลากร รวม 3,137,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,137,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,069,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก
1. ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง อํานวย
การท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและและจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการ
คลัง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ) จํานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1
 อัตรา 
5. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา 
6. เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว ให้แก
1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1
 อัตรา 
2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก
1. ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง อํานวย
การท้องถิ่น ระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและและจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการ
คลัง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ) จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 845,220 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
4. ผู้ชวยนายชางสํารวจ จํานวน 1 อัตรา
5. พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
6. คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
4. ผู้ชวยนายชางสํารวจ จํานวน 1 อัตรา
5. พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
6. คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
   

งบดําเนินงาน รวม 1,190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของ อบต. และผู้ที่ได้รับ
คําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของ อบต. นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน สําหรับพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยหลักเกณฑและวิธี
การเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ
. ๒๕๕๒
   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
   

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาทําประกันภัยทรัพยสิน  คาเย็บหนังสือ  เข้าปก
หนังสือหรือข้อบังคับตาง ๆ  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียน
ตาง ๆ  คาจ้างเหมาบริการ เชน คาแรงงานในการจ้างทําของ  คา
บอกรับวารสาร  หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ  คาบริการที่จํา
เป็นอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ทําประกันภัยทรัพยสินของ อปท. พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ได้แก  คาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและ คาใช้จายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
   

โครงการประชาสัมพันธเชิญชวนให้ประชาชนเสียภาษีและคา
ธรรมเนียมตาง ๆ

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาประชาสัมพันธเชิญชวนให้ประชาชนมาชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียม ตาง ๆ ให้ตรงเวลา  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร
สวน ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 119 ลําดับที่ 14

  
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เชน คาจ้างแรงงานสํารวจภาษี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของ อปท. พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 120ลําดับที่ 16

   

วันที่พิมพ : 5/10/2563  19:18:35 หน้า : 27/112



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางของวัสดุครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต กล้องถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   

ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ที่มีอายุการใช้งานไมยืน
นาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน กระดาษ แฟ้ม
สมุด และเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ ชั้นวางเอกสารตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีอายุการใช้
งานไมยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน ยางรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ หรือเป็นอุปกรณ
ประกอบ อะไหล สําหรับการซอมบํารุง เชน เบาะรถยนต กระจก
มองข้าง ไฟหน้า แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีอายุการใช้งานไมยืน
นาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน แผนบันทึก
ข้อมูล หมึกปริ้นเตอร ฯลฯ หรือเป็นอุปกรณประกอบ อะไหล
สําหรับการซอมบํารุง เชน ฮารดดิสก, Key Board, ซีดีรอมไดรฟ
 ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   

งบลงทุน รวม 960,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 960,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,500
.- บาท เป็นเงิน 7,000.- บาท
- ที่มีวางจําหนายตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 14

  
คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกสูง 6
 ฟุต จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 7,000.- บาท เป็นเงิน 14,000.- บาท
- ที่มีวางจําหนายตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 14
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คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 1.20 เมตร  จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 8,000.- บาท 
- ที่มีวางจําหนายตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 14

  
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 54,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1
 คัน ราคาคันละ 54,700.- บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี
2. เกียรธรรมดา
3. คุณสมบัติของรถจักรยานยนต เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
อุตสาหกรรม
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ หน้า 18,79
 (มกราคม 2562)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 15
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คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูง
สุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นกระบะสําเร็จรูป
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
- ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 15

  
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 15
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ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อพวงข้างแบบมีหลังคาติดรถจักรยานยนต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพวงข้างแบบมีหลังคาติดรถ
จักรยานยนต พร้อมติดตั้งจํานวน 1 คัน ราคาคันละ 20,000
 บาท 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. โครงทําด้วยเหล็กหนา
2. โช๊คคู
3. ล้อขนาดใหญ
4. ผ้าใบหลังคาอยางหนา
- ที่มีจําหนายตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 16
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,433,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินให้แกเจ้าหน้าที่ อปพร. เพื่อเป็นคาป่วยการ ชด
เชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการจุดตรวจชวง
เทศกาลตางๆ การบริการหนวยกู้ชีพ กู้ภัย ให้แกประชาชนใน
เขต อบต.
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3795 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2552 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560
    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 90,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ สําหรับ พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการดับเพลิง บริการประชาชน ด้านน้ําอุปโภคบริโภค ชวงภัย
แล้ง การบริการหนวยกู้ชีพ กู้ภัย ให้แกประชาชนในเขต อบต.
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขุดลอกคู คลอง และแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการขุดลอกคู คลอง และแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ในเขต อบต.ปากน้ําปราณ เพื่อป้องกันน้ําทวมขัง โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมารถไถ รถแบคโฮร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (23,30)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 123 ข้อ 4
    

โครงการทาสีเนินชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการทาสีเนินชะลอความเร็วเพื่อลด
อุบัติเหตุทางท้องถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
ของประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้
ในโครงการ เชน สี แปรง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (23,30)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบท
วบ พ.ศ. 2562หน้า 125 ข้อ 9
    

โครงการบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปีใหมโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้ายรณรงค ป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธแผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ก.ย.  2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 124 ข้อ 6
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โครงการบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้ายรณรงค ป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 125 ข้อ 8
   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่ของ อบต
.ปากน้ําปราณ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองข้าง
ทางในเขต อบต.ปากน้ําปราณ เพื่อความเป็นระเบียบ และความ
ปลอดภัยของประชาชนด้านการจราจร โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาจ้างเหมารถไถ รถแบคโฮ ปรับไถต้นไม้วัชพืชสองข้างทาง
ที่กีดขวางการจราจร ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29,30)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 124 ข้อ 5
    

วันที่พิมพ : 5/10/2563  19:18:35 หน้า : 35/112



โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แกจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.ปากน้ํา
ปราณ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ใน
โครงการ เชน ป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 8 ลําดับที่ 1

    
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เพื่อที่ใช้ในรถกู้ชีพกู้
ภัย วัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับงานกู้ชีพกู้ภัย เชน เวชภัณฑ ชุดปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ออกซิเจน ถุงมือ น้ํายาตางๆ สําลีและผ้าพัน
แผล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

     
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องแตงกาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานกู้ชีพกู้ภัย งานป้องกันภัย เชน เครื่องแตงกายชุดฝึก อป
พร. ชุดปฏิบัติการ อปพร. ถุงมือยางหรือหนัง รองเท้าบูท เสื้อกัน
ฝน เสื้อชูชีพ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณและเครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย เชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง สายดับเพลิง หมวกนิรภัย ถุงมือ เสื้อสะท้อน
แสง ไฟฉาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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งบลงทุน รวม 930,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 930,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด บริเวณจุด
เสี่ยงในเขตพื้นที่ อบต.ปากน้ําปราณ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน และนักทองเที่ยว มีคุณลักษณะ
ดังนี้
1. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 16 ชอง
2. กล้องโทรทัศนวงจรปิด แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด 8 ชอง
4. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kva
5. วัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง

ข้อ 1-3 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 137)
ข้อ 4 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 138)
ข้อ 5 ราคาตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (30)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 125 ข้อ 10
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ รถกู้ชีพ ทะเบียน บธ 5171 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รถกู้
ชีพ ทะเบียน บธ 5171 ซอมเปลี่ยนอะไหลปรับปรุงครุภัณฑภาย
ในรถ เชน เตียง เปล ถังออกซิเจน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
เป็นปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 12 ลําดับที่ 1

โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ รถดับเพลิง ทะเบียน บม 
1606

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รถดับ
เพลิง ทะเบียน บม 1606 เชน ปะผุ เคาะ พนสี ซอมเปลี่ยน
อะไหล ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 12 ลําดับที่ 2

โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ รถบรรทุกน้ําทะเบียน บท 
8097

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รถบรรทุก
น้ํา ทะเบียน บท 8067 เชน ปะผุเคาะ พนสี ซอมเปลี่ยน
อะไหล ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 12 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ศูนยกลาง)

จํานวน 33,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอ
ปราณบุรี ซึ่งเป็นสถานที่กลางของศูนยปฏิบัติการรวมฯ ประจํา
อําเภอปราณบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลปญหาความต้องการของ
ประชาชนในระดับอําเภอ และประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 126 ลําดับที่ 12
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,633,230 บาท

งบบุคลากร รวม 6,162,230 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,162,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,350,180 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก   
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ( นักบริหาร
งานการศึกษาอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
    
- งานบริหารการศึกษา   
2. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา    
    
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบัว ดัง
นี้  
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา รร.บ้านหนองบัว จํานวน 1 อัตรา    
2. ครู จํานวน 6 อัตรา   
3. ครูผู้ชวย จํานวน 2 อัตรา  
    
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ปากน้ําปราณ
1. ครูผู้ดูแล(ครูผู้ชวย) จํานวน 1 อัตรา    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
(นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก บุคลากรโรงเรียนบ้านหนอง
บัว ดังนี้  
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
2. ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 อัตรา
3. ครูชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,209,170 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้   
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
   
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ให้แกบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบัว ดังนี้
1. ผู้ชวยครู จํานวน 1 อัตรา  
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
3. ภารโรง จํานวน 1 อัตรา  
   
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ให้แก บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปาก
น้ําปราณ ดังนี้   
1. ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา  
2. ภารโรง จํานวน 1 อัตรา   
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 140,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ดังนี้ 
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
   
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ให้แกบุคลากรโรงเรียนบ้านหนอง
บัว ดังนี้   
1. ผู้ชวยครู จํานวน 1 อัตรา  
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
3. ภารโรง จํานวน 1 อัตรา  
   
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ให้แก บุคลากรศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ปากน้ําปราณ ดังนี้
1. ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา  
2. ภารโรง จํานวน 1 อัตรา   

เงินอื่นๆ จํานวน 201,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้กับ ครูชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 2 อัตรา
    

งบดําเนินงาน รวม 471,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล และครู 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 461,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาทําประกันภัยทรัพยสิน คาเข้าเลมหนังสือ หรือ
ข้อบังคับตางๆ คารับวารสาร คาหนังสือกฎระเบียบ กฎหมาย คา
หนังสือพิมพ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างเหมาบริการ เชน คาแรง
งานในการจ้างทําของ คาบริการกําจัดปลวก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร คาติดตั้งประปา
ภายในอาคาร หรือคาบริการที่จําเป็นอื่นๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ทําประกันภัยทรัพยสิน
ของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล และ
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล และบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง ทะเบียนและ คา
ใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง
ปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
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โครงการขนมไทย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการขนมไทย
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย แป้ง น้ําตาล ไข  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 3

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงาน วันเด็กแหง
ชาติ
 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวาง/คาเครื่องดื่ม คาของ
รางวัลสําหรับ
กิจกรรมประจําซุ้ม คาจัดทําป้ายโครงการ คาวัสดุ/อุปกรณ ใน
การจัดซุ้ม
 คาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงชุดการแสดงเด็กนักเรียน คาตกแตง
สถานที่/เวที ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ.2562 หน้าที่ 110 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยหนังสือประจําหมูบ้าน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
ศูนยหนังสือประจําหมูบ้าน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  หนังสือ
พิมพ หนังสือ ฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ
. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 28

วันที่พิมพ : 5/10/2563  19:18:36 หน้า : 45/112



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,240,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,718,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,833,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน) จํานวน 1,403,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน) ตามรายการ
ดังนี้

1. โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้าน
หนองบัว เป็นเงิน
480,000 บาท

2. คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับ ร.ร.บ้าน
หนองบัว  เป็นเงิน
20,000 บาท

3. คาใช้จายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับ ร.ร
.บ้านหนองบัว
ระบบ Asymmetritc Digital Subscriber Line : ADSL เป็น
เงิน 9,600 บาท

4. คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.บ้านหนอง
บัว  เป็นเงิน 100,000บาท

5. คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ของ รร.บ้านหนองบัว เป็น
เงิน 50,000 บาท

6. คาใช้จายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็น
เงิน 15,000 บาท

7. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน  20 คน คน
ละ 1,000 บาท/ปี
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เป็นเงิน 20,000 บาท

8. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 220,000 บาท

9. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัวสวนเพิ่ม) ระดับประถม
ศึกษา เป็นเงิน 40,000บาท

10. คาหนังสือเรียนระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถม
ศึกษา เป็นเงิน 63,000 บาท

11. คาเครื่องอุปกรณการเรียนระดับอนุบาลศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา เป็นเงิน
39,200 บาท

12. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถม
ศึกษา เป็นเงิน
40,800 บาท

13. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 55,600 บาท

14. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสูประชาคมอาเซียน เป็น
เงิน 150,000 บาท
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15. คาสาธารณูปโภค เป็นเงิน 100,000 
บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 26 และลําดับที่ 27
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)

จํานวน 429,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารการบริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ตามรายการ ดังนี้

1. คาโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ปากน้ําปราณ เป็นเงิน 294,000 บาท

2. คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เป็น
เงิน 102,000 บาท

3. คาหนังสือเรียน เป็นเงิน 6,000 บาท

4. คาเครื่องอุปกรณการเรียน เป็นเงิน 6,000
บาท

5. คาเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 9,000
บาท

6. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็น
เงิน 12,900 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 26 และลําดับ 27
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ค่าวัสดุ รวม 875,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมด
ไป เชน ไมลลอย  ฯลฯ หรืออุปกรณประกอบ อะไหล สําหรับการ
ซอม บํารุงไฟฟ้า สําหรับสถานศึกษาของ อบต. ปากน้ําปราณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย  ไม้กวาด ผงซักฟอก ถุงใสขยะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน
2558
   

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 730,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ อาหารเสริมนมสําหรับเด็ก
นักเรียนที่ศึกษาอยู
โรงเรียนบ้านปรือน้อย โรงเรียนบ้านหนองบัว และ ศพด.อบต
.ปากน้ําปราณ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย นม UHT และนมถุง 
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 106 ข้อ 26
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้างที่มีอายุการใช้
งานไมยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  กระเบื้อง ปูน ทราบ  ฯลฯ หรือเป็นอุปกรณ
อะไหล สําหรับการซอมบํารุง เชน ทอตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน
2558
   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มี
อายุการใช้งานไมยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมด
ไป โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย ยางรถยนต
ฟิลมกรองแสง ฯลฯ หรือเป็นอุปกรณประกอบ อะไหล สําหรับ
การซอมบํารุง เชน
เบาะรถยนต กระจกมองข้าง ไฟหน้า
แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน
2558
   

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทยที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพ
หรือหมดไปโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย เวชภัณฑ สําลี ผ้าพัน
แผล ฯลฯ สําหรับสถานศึกษาของ อบต.ปากน้ําปราณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาโทรศัพท โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาโทรศัพททางไกล
คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการดังกลาว
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ
เชน คาเชาเลขหมายโทรศัพท ฯลฯ ที่ใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ปากน้ําปราณ
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งบลงทุน รวม 682,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 482,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิดโรงเรียนบ้านหนองบัว จํานวน 472,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิดโรงเรียน
บ้านหนองบัว มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย
แบบ 16 ชอง
2. กล้องโทรทัศนวงจรปิด แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
3. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ POE
ขนาด 16 ชอง
4. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kva
5. วัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง

ข้อ 1-3 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด
ข้อ 4 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ข้อ 5 ราคาตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (30)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ
 2562 หน้า 145,146
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558
   
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากน้ํา
ปราณ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมอาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ปากน้ําปราณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งกอสร้างมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้น เชน อาคารเรียน  อาคารสิ่งกอสร้างตาง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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งบเงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านปรือน้อย) จํานวน 840,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านปรือน้อย
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 106ข้อ 26
   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 8,090,700 บาท

งบบุคลากร รวม 3,051,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,051,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 578,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก  
1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงาน
สาธารณสุข 
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)จํานวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา 
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 14,500 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว ให้แก เจ้าพนักงานสาธารณ
สุขปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข อํานวย
การท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,256,500 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจ้างตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้    
 1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 3 อัตรา    
 2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
 3.คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
 4. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 10 อัตรา    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้    
 1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 3 อัตรา    
 2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
 3.คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
 4. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 10 อัตรา    
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งบดําเนินงาน รวม 2,781,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 8,500 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียบจํานวนสุนัขและแมวในเขตองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม ครั้ง
ที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคมและเบิกคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติ
งาน ตามจํานวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาทตอครั้ง ของการสํารวจ
และขึ้นทะเบียน  
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561    
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน สําหรับพนักงานสวนตําบล     
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที4่) พ.ศ.2562
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

 -พื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล  
 -เป็นไปตามระเบียบกระรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
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ค่าใช้สอย รวม 2,316,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,151,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบริการกําจัดขยะมูลฝอย ,คาจ้างเหมาบริการปรับ
ปรุงบอกําจัดขยะ ,คาจ้างเหมาบุคคลกวาดทําความสะอาดถนน
สาธารณะ บุคคลกวาดทําความสะอาดถนนสาธารณะ คาจ้าง
เหมาบริการที่เกี่ยวกับภารกิจด้านสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ได้แก เบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน  คาใช้จายอื่นๆในการ
เดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติดแกเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านปรือน้อย (D.A.R.E.)

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการเรียนการสอน
เรื่องการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติดแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านปรือน้อย(D.A.R.E.) เชน คาวัสดุอุปกรณสําหรับใน
การสอน ประกอบด้วย กระดาษ A4, ปากกาเมจิก กระดาษสร้าง
แบบ ,ของรางวัลสําหรับการประกวดเรียงความ
อาหารวาง 1 มื้อ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 87 ลําดับที่ 8
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โครงการการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติดแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว (D.A.R.E.)

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการเรียนการสอน
เรื่องการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติดแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านปรือน้อย(D.A.R.E.) เชน คาวัสดุอุปกรณสําหรับใน
การสอน ประกอบด้วย กระดาษ A4, ปากกาเมจิก กระดาษสร้าง
แบบ ,ของรางวัลสําหรับการประกวดเรียงความ
อาหารวาง 1 มื้อ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 87 ลําดับที่ 7

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพ "Paknampran Cup" จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาน้ําดื่ม
คาอุปกรณกีฬา คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 94 ลําดับที่ 32
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โครงการจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมผ้าป่า
ขยะรีไซเคิล เชน คาน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณสําหรับใช้ในโครงการ
ป้ายโครงการ/ป้ายประชาสัมพันธรณรงคการคัดแยกขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 88ลําดับที่ 12

โครงการจัดทําธนาคารขยะใบไม้เป็นปุยหมักเพื่อเป็นศูนยเรียนรู้ให้
กับประชาชน

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการธนาคารขยะใบไม้
เป็นปุยหมัก เพื่อเป็นการรณรงคให้วัดรู้วิธีการคัดแยกขยะงดการ
เผาใบไม้ในบริเวณวัดเขากะโหลกและวัดเกาเขาน้อย โดยมีคาใช้
จาย เชน  คาวัสดุ/อุปกรณทําบอซีเมนตใช้ทําปุยหมัก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 94 ลําดับที่ 33
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โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธรณรงคป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายประชา
สัมพันธรณรงคป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน ป้ายประชา
สัมพันธรณรงคป้องกันโรคติดตอ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 92 ลําดับที่ 26

โครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวทางพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข 5 หมูบ้าน โดยมีคาใช้จาย เชนคา
วิทยากร คาวัสดุ/อุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
ระหวางมื้อพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการชนิดไวนิล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว2071 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 94 ลําดับที่ 34

วันที่พิมพ : 5/10/2563  19:18:36 หน้า : 62/112



โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนบ้านหนองบัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โรงเรียนบ้านหนองบัว เพื่อเป็นการรณรงคให้นักเรียนรู้วิธีการคัด
แยกขยะ การประดิษฐของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้โดยมีคาใช้
จาย เชน คาวิทยากร คาวัสดุ/อุปกรณ คาอาหารวางระหวาง
มื้อ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 94 ลําดับที่ 35

โครงการบําบัดน้ําเสียด้วยสารชีวภาพ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียด้วย
สารชีวภาพ โดยมีคาใช้จาย เชน  คาหัวเชื้อ อีเอ็ม คากาก
น้ําตาล เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 89 ลําดับที่ 16
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โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร โดยมีคาใช้จาย เชน คาวิทยากร คาอาหารกลาง
วันคาอาหารวางระหวางมื้อพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 85 ลําดับที่ 2

โครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยริเริ่ม paperless ในสํานักงาน 
อบต.ปากน้ําปราณ

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวด
ล้อมโดยริเริ่ม Paperless  โดยมีคาใช้จาย เชน คาวัสดุ/อุปกรณ
สําหรับใช้ในกิจกรรม คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 96 ลําดับที่ 42
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โครงการพัฒนาเครือขายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครแกนนําสุขภาพ อบต.ปากน้ํา
ปราณ

จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขาย
สร้างเสริมสุขถาพและป้องกันโรคและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
อาสาสมัคร อสม. ,แกนนําสุขภาพ โดยมีคาใช้จาย เชน คา
วิทยากรคาเชารถปรับอากาศ คาอาหารกลางวัน คาที่พัก คา
อาหารระหวาง
มื้อพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการชนิดไวนิล ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 86 ลําดับที่ 5

โครงการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาและอนุรักษ
สิ่งแวดล้อมโดยมีคาใช้จาย เป็นคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณทําความ
สะอาด เชน ถุงดํา ไม้กวาด เหล็กเสียบขยะ น้ําดื่ม เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 90 ลําดับที่ 19
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โครงการพัฒนาหมูบ้านให้นาอยูนามอง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาหมูบ้านให้นา
อยูนามอง โดยมีคาใช้จาย เป็นคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณทําความ
สะอาด เชน ถุงดํา ไม้กวาด น้ํามันใสเครื่องตัดหญ้า น้ําดื่ม เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 90 ลําดับที่ 18

โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจหวงใยผู้พิการ/ทุพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง 
และผู้สูงอายุ

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ
หวงใยผู้พิการ/ทุพลภาพผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้
จายเชน คาวัสดุ/อุปกรณสําหรับใช้ในโครงการ คาป้าย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 85 ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงควันเอดสโลก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงควันเอดส
โลก โดยมีคาใช้จาย เป็นคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณทําป้ายประชา
สัมพันธ
ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 93 ลําดับที่ 28

โครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสุขาภบาล
อาหาร โดยมีคาใช้จาย เชน คาจัดซื้อน้ํายาตรวจหาสารปน
เปอน คาวัสดุ/อุปกรณสําหรับใช้ในโครงการ คาป้าย
โครงการ ป้าย CFGTฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 95 ลําดับที่ 40
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โครงการให้ความรูเรื่องการคัดแยกขยะและการประดิษฐของใช้จาก
เศษวัสดุเหลือใช้ให้แกเด็กนักเรียนในเขต อบต.ปากน้ําปราณ

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการให้ความรู้เรื่อง
การ คัดแยกขยะและการประดิษฐของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ให้
แก
เด็กนักเรียน โดยมีคาใช้จาย เชนคาวิทยากร ค้ายป้ายชนิดไว
นิล คาวัสดุ/อุปกรณ คาอาหารวางระหวางมื้อ  คาอาหารกลาง
วัน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 93 ลําดับที่ 31

โครงการให้ความรู้เรื่องโรคอุบัติการณใหมแกผู้นําหมูบ้าน แกนนํา
ด้านสุขภาพ และประชาชนทั้ง 5 หมูบ้าน

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการให้ความรู้เรื่องโรค
อุบัติการณใหม แกผู้นําหมูบ้าน แกนนําด้านสุขภาพ และ
ประชาชน 5 หมูบ้าน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 96 ลําดับที่ 43
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โครงการอบรมเยาวชนรุนใหม สดใสหางไกลเอดส จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเยาวชนรุน
ใหม สดใสหางไกลเอดส โดยมีคาใช้จาย เชน คาวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางระหวางมื้อ คาวัสดุ/อุปกรณสําหรับ
จัดอบรม คาป้ายโครงการชนิดไวนิล เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 85 ลําดับที่ 3

โตรงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนบ้านปรือน้อย จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โรงเรียนบ้านปรือน้อย เพื่อเป็นการรณรงคให้นักเรียนรู้วิธีการคัด
แยกขยะ การประดิษฐของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้โดยมีคาใช้
จาย เชน คาวิทยากร คาวัสดุ/อุปกรณ คาอาหารวางระหวาง
มื้อ คาจ้างเหมาจัดทํากรงคัดแยกขยะฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (เมษายน 2563) หน้า 10
 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดกาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางของวัสดุครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต กล้องถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องตัด
หญ้า ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน ไม้กวาด ผง
ซักฟอก ถุงดํา ถุงมือ เครื่งแตงกายสําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ประจํารถขยะ กวาดถนน งานฉีดพนสารเคมี ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2562
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีอายุการการ
ใช้งานไมยืนนาน เชนยางรถยนต ฟิมลกรองแสง ฯลฯ หรือเป็นอุป
กรณืประกอบอะไหลสําหรับการซอม เชน เบาะรถยนต ไฟ
หน้า กระจกมองข้าง แบตเตอรี่ ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ที่มีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน 

ทรายเคลือบสารเคมี นํายาสารเคมี (สารเคมีพนหมอก
ควัน) เวชภัณฑยาตางๆ วัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ที่มีอายุการใช้งานไมยืน
นาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน เคียว จอบ ปุย 
ยาป้องกันศัตรูพืช  ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
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วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บขะ ที่มีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชนถัง
รองรับขยะ ถุงมือยางประจํารถขยะ กวาดถนน งานฉีดพนสาร
เคมี ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
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งบลงทุน รวม 2,183,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,733,200 บาท
ครุภัณฑกีฬา

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 1,700,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
ซึ่งผลิตจากสแตนเลส จํานวน 2 ชุด  ประกอบด้วย
1.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา แบบสปริงยันเท้า จํานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขาแบบ 2 คน จํานวน 1
 เครื่อง
3.เครื่องยืนหมุนบริหารเอวและสะโพกสําหรับ 3 คน จํานวน 1
 เครื่อง
4.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน ไหล พวงมาลัยเดี่ยว 2 คน (เสา
คู) จํานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเขา แบบจักรยานนั่งป่นมูเลย
คู จํานวน 1 เครื่อง
6.เครื่องนวดฝ่าเท้า และนวดผอนคลายแผนหลัง จํานวน 1 เครื่อง
7.เครื่องบริหารกล้ามท้องแบบนอนซิท-อัพบนลูกระนาด จํานวน 1
 เครื่อง
8.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อก และหัวไหล แบบดันมือเพื่อยก
ตัว จํานวน 1 เครื่อง
9.เครื่องบริหารไหล แขน และขา จํานวน 1 เครื่อง
10.เครื่องบริหารแขน ไหล แบบบารโหนตัวคู จํานวน 1 เครื่อง
หมายเหตุ ติดตั้งพร้อมฐานปูน
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (เมษายน 2563) หน้า 18

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท
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 -เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
 -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 3 MB
 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกวา  มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
 -มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
 -มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
 -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
 -มีแป้นพิมพและเมาส
 -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 -สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Blutooth
 -ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (เมษายน 2563) หน้า 18
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Walts)
2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้นานไมน้อยกวา 15 นาที
 -ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 61
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (เมษายน 2563) หน้า 18

คาจัดซื้อจอแสดงภาพ จํานวน 3,700 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว
 -รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้อย
กวา 1,920*1,080 Pixel
 -มี ReFresh Rate ไมน้อยกวา 60 Hz
 -มี Contrast Rstio ไมน้อยกวา 600 : 1 
 -ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (เมษายน 2563) หน้า 18
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑประเภท
ตางๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถบรรทุกขยะ รถ
จักรยานยนต 
เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับพื้นที่พร้อมทํารั้วลวดหนามและประตูเปิดปิด จํานวน 450,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับ (ถางป่า ขุด
ตอ พร้อมปรับเกลี่ยขยะ) จัดทํารั้วลวดหนามประตูเปิดปิดและ
กุญแจล็อคประตู (ตามแบบแปลนของกองชาง)
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (เมษายน 2563) หน้า 10
 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการปฏิบัติงานสาธารณสุขของ อสม. ในเขต อบต.ปากน้ําปราณ จํานวน 75,000 บาท

 -เพื่ออุดหนุนโครงการปฏิบัติงานสาธารณสุขของ อสม.ในเขต อบ
ต.ปากน้ําปราณ โดยจัดสรรเป็นคาดําเนินงานของ อสม. หมูบ้าน
ละ
7,500 บาท 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามพระราชบัญญํติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 96 ลําดับที่ 41
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,531,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,603,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,603,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,720,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินคาครองชีพชั่ว
คราว ให้แก 
1. ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา 

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค
2. นายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
- งานไฟฟ้า 
3. นายชางไฟฟ้าปฎิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา 

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
4. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
- งานสถาปตยกรรมและผังเมือง 
6. นายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว ให้แก 
1. นายชางไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา 
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก ผู้อํานวยการกองชาง (นัก
บริหารงานชาง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 820,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ 
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 1 อัตรา
2. ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
3. ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
4. พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
5. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

   
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ดังนี้
1. ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา 
3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 918,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบล และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/5597 ลงวันที่ 18
 มิถุนายน 2553 เรื่องการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  
   

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที3่) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว. 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

     
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาทําประกันภัยทรัพยสิน  คาเข้าเลมหนังสือ หรือ
ข้อบังคับตาง ๆ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ  คารับ
วารสาร คาหนังสือกฎระเบียบ กฎหมาย  คาหนังสือพิมพ   คา
ระวางรถบรรทุก  คาจ้างเหมาบริการ เชน คาแรงงานในการจ้าง
ทําของ หรือคาบริการที่จําเป็นอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ทําประกันภัยทรัพยสินของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2565) หน้าที่

   

วันที่พิมพ : 5/10/2563  19:18:36 หน้า : 82/112



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ได้แก คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนและ คาใช้จายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

    
คาใช้จายในการตรวจสอบรังวัด และคากอสร้างหลักหมุด จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการตรวจสอบรังวัด คากอสร้าง
หลักหมุดที่ดิน คาเจ้าหน้าที่รังวัด และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
รังวัดที่ดิน ฯลฯ 
- เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร
สวน ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68 (8)

    
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางของวัสดุครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต กล้องถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน หลอด
ไฟ สายไฟ โคมไฟ ฯลฯ หรือเป็นอุปกรณประกอบอะไหล สําหรับ
การซอมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
    

วัสดุกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ที่มีอายุการใช้งานไมยืน
นาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน น้ํามันทา
ไม้ สี ยางมะตอย ฯลฯ หรือเป็นอุปกรณประกอบ อะไหล สําหรับ
การซอมบํารุง เชน ทอตาง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีอายุการใช้
งานไมยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน ยางรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ หรือเป็นอุปกรณ
ประกอบ อะไหล สําหรับการซอมบํารุง เชน เบาะรถยนต กระจก
มองข้าง ไฟหน้า แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และรักษา
รถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีอายุการใช้
งานไมยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน ป้าย
ประชาสัมพันธ พูกัน  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
    

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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งานไฟฟ้าถนน รวม 11,835,000 บาท
งบลงทุน รวม 10,835,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 480,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อโคมไฟถนน จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจายคาจัดซื้อโคมไฟถนน LED  Street  Light  100 W 
จํานวน 80 ชุด ราคาชุดละ 6,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1. มาตราฐาน มอก. 1955-2551
    2. อายุการใช้งาน Chips LED 50,000 ชั่วโมง
   3. แสงสีเหลืองวอรมไวท ไมน้อยกวา 3,000 K
    4. ความสวาง ไมน้อยกวา 12,500 ลูเมน
   5.  มีระดับมาตราฐานการป้องกันฝุ่นและน้ําที่ระดับไมน้อย
กวา IP 65
- ที่มีวางจําหนายตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 16

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,355,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปากน้ําปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 32 (แยกซอยบ้านนางสําเนียง  เกตุไซโย) หมูที่ 3

จํานวน 299,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปากน้ํา
ปราณ-เขากะโหลก ซอย 32 (แยกซอยบ้านนางสําเนียง  เกตุ
ไชโย) หมูที่ 3 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 172.00 เมตร 
- ตามแบบแปลนของอบต.ปากน้ําปราณ เลขที่ ปน. 3-01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (26)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 6 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปากน้ํา
ปราณ-บ้านใหม ซอย 9 (ระยะที่ 2) หมูที่ 4

จํานวน 1,355,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปากน้ํา
ปราณ-บ้านใหม ซอย 9 (ระยะที่ 2) หมู 4 ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 0.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 592.00 เมตร 
- ตามแบบแปลนของอบต.ปากน้ําปราณ เลขที่ ปน. 4-01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (26)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 7 ลําดับที่ 7

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมอเบี้ย-ปรือ
น้อย ซอย 10 (แยกซอยบ้านนายปิ่น) หมูที่ 5

จํานวน 566,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมอ
เบี้ย-ปรือน้อย ซอย 10(แยกซอยบ้านนายปิ่น) หมู 5 ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 145.00 เมตร 
- ตามแบบแปลน อบต.ปากน้ําปราณ เลขที่ ปน. 5-02/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (26)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 8 ลําดับที่ 13
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายทางนา
ห้วย-หนองบัว (แยกซอยบ้านนางมาลัย  สังขเพิ่ม) หมูที่ 4

จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายทาง
นาห้วย-หนองบัว (แยกซอยบ้านนางมาลัย  สังขเพิ่ม) หมูที่ 4 ผิว
จราจรลาดยางแอสฟลตคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04
 เมตร ความยาว 240.00 เมตร 
- ตามแบบแปลน อบต.ปากน้ําปราณ เลขที่ ปน. 4-02/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (26)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 7 ลําดับที่ 8

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายทางปากน้ํา
ปราณ-เขากะโหลก ซอย 23 (แยกบ้านนายเทือน  เนตรสวาง) LINE 
A และ LINE B หมู๋ที่ 3

จํานวน 713,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายทาง
ปากน้ําปราณ-เขากะโหลก ซอย 23 (แยกบ้านนาย
เทือน  เนตรสวาง) LINE A และ LINE B หมูที่ 3 ผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลตคอนกรีต กว้าง 3.50 
เมตร หนา 0.04 เมตร ความยาว 420.00 เมตร 
- ตามแบบแปลน อบต.ปากน้ําปราณ เลขที่ ปน. 3-02/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (26)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 6 ลําดับที่ 4
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายทางเลียบหาด
ปากน้ําปราณ (แยกซอยฟอเรสต้า) หมูที่ 3

จํานวน 1,180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายทาง
เลียบหาดปากน้ําปราณ (แยกซอยฟอเรสต้า) หมู 3 ผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลตคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตรหนา 0.04 เมตร ความ
ยาว 450.00 เมตร 
- ตามแบบแปลน อบต.ปากน้ําปราณ เลขที่ ปน. 3-03/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (26)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 6 ลําดับที่ 5

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายทางหมอ
เบี้ย-ปรือน้อย ซอย 1 (แยกซอยบ้านนางพรฤดี) หมูที่ 2

จํานวน 194,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายทาง
หมอเบี้ย-ปรือน้อย ซอย 1 (แยกซอยบ้านนางพรฤดี) หมูที่ 2 ผิว
จราจรลาดยางแอสฟลตคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04
 เมตร ความยาว 90.00 เมตร
- ตามแบบแปลน อบต.ปากน้ําปราณ เลขที่ ปน. 2-01/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (26)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 5 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายปากน้ํา
ปราณ-บ้านใหม ซอย 3 หมูที่ 5

จํานวน 1,960,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายปาก
น้ําปราณ-บ้านใหม ซอย 3 หมูที่ 5 กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม
.ที่ 0+582.00 ผิวทางจราจรแอสฟลตคอนกรีต กว้าง 5.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางกอสร้าง 0.582 กิโลเมตร
- ตามแบบแปลน อบต.ปากน้ําปราณ เลขที่ ปน.5-01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (26)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 63 ลําดับที่ 86

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ํา สายทางเขาปกสระ หมู 1 จํานวน 1,464,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างระบบระบายน้ํา สายทางเขาปก
สระ หมู 1 งานดาด คสล. ความยาว 586.00 เมตร และงานวาง
ทอระบายน้ําคสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ความ
ยาว 144.00  เมตร ความยาวรวม 730 เมตร
- ตามแบบแปลนของ อบต.ปากน้ําปราณ เลขที่ ปน.1-01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (26)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 5 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมประติมากรรม วงเวียนหมึก จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาทําการปรับปรุง/ซอมแซมประติมากรรมวงเวียน
หมึก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 8 ลําดับที่ 14
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โครงการปรับปรุง/ซอมแซมลานสุขสวัสดิ์ จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาทําการปรับปรุง/ซอมแซม ลานสุขสวัสดิ์ หมูที่ 5
 (ตามแบบแปลนของกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 16

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมลานแหลมเกด จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาทําการปรับปรุง/ซอมแซม ลานแหลมเกด หมูที่ 5
 (ตามแบบแปลนของกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 17

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมสโมสรลานมหาราช จํานวน 494,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาทําการปรับปรุง/ซอมแซมสโมสร
ลานมหาราช โคมไฟเสาแทนตรง หลอดไฟ LED จํานวน 13
 ชุด ราคาชุดละ 38,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้  
    1. โครงสร้างดวงโคมอลูมิเนียมหลอขึ้นรูป
   2. ตัวเสาอัดขึ้นรูปผานกระบวนการชุบเคมีป้องกันการกัดกรอน
   3. ตัวยึดสแตนเลสเกรด 316
    4. ตัวกระจายแสงแบบสีขาวขุนวัสดุโพลีคารบอเนตทนตอ
รังสี UV      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (13)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 9 ลําดับที่ 15

วันที่พิมพ : 5/10/2563  19:18:36 หน้า : 91/112



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ระบบไฟฟ้า ระบบระบาย
น้ํา ระบบประปา และถนนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (26)

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

อุดหนุนให้การไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอปราณบุรี จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอ
ปราณบุรี ในการ
1. ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะถนนสายหมอเบี้ย-ปรือน้อย หมู
ที่ 2
2. ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะถนนสายปากน้ําปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 46 หมูที่ 4
3. ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะถนนสายศาลาหมูบ้าน หมูที 1
(ตามประมาณการจากการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอปราณบุรี)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 64 ข้อ 91, 92, 93
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว ได้แก การสงเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก
ประชาชนในพื้นที่ การสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรีในชุมชน การ
พัฒนาสตรีในด้านตางๆ เชน การอบรม การสงเสริมความรู้ให้แก
สตรีในพื้นที่ ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่
ใช้ในโครงการ เชน ป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและ 
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 76 ข้อ 7
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โครงการประชุมสัมมนา "เรื่องการสงเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ
ด้านผู้สูงอายุ"

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประชุมสัมนา "เรื่องการการสง
เสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านผู้สูงอายุ" โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 76 ข้อ 6

    
โครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผู้
สูงอายุแหงชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้
ในโครงการ เชน ป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 75 ข้อ 2
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้
พิการ, ผู้ป่วยโรคเอดส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและ เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 75 ข้อ 1
    

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ
ตางๆ เชน กลุมสตรี ในเขต อบต. ปากน้ําปราณ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 76 ข้อ 5
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ต้านยา
เสพติด โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย อุปกรณ
กีฬา วัสดุ อุปกรณ จัดทําสนาม ป้าย เครื่องขยายเสียง น้ําแข็ง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ ถ้วยรางวัล  เงินรางวัล ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) ฉบับการ
ทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 112 ข้อ 8

โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาแกเด็กและเยาวชนในเขต อบต. จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนอุปกรณ
กีฬาแกเด็กและเยาวชนในเขต อบต. โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก
องคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(14)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) ฉบับการ
ทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 111 ข้อ 6
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 117,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 117,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 117,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงพายเรืออีป๊าบ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันพายเรืออี
ป๊าบ
 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณจัดทําสนาม เครื่อง
ขยายเสียง เวที อุปกรณกีฬาพื้นบ้าน ป้าย วีดีโอ คาตอบแทน
โฆษก คาตอบแทน กรรมการ น้ําดื่ม น้ําแข็ง ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) ฉบับการ
ทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 112 ข้อ 9

โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีวันลอย
กระทง
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย ใบตอง ดอกไม้ เข็มหมุด  โปรเตอร
จัดบอรด ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) ฉบับการ
ทบทวน พ.ศ. 2562  หน้าที่ 112 ข้อ 10
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โครงการวันเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเข้าพรรษา และ
อาสาฬหบูชา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย ต้นเทียน ชุด
ไทยธรรม ผ้าอาบน้ําฝน ขาเทียน จ้างเหมาประดับตกแตงต้น
เทียน น้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (5)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) ฉบับการ
ทบทวน พ.ศ. 2562  หน้าที่ 113 ข้อ 11

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเทศกาลกินหมึกแดดเดียว และอาหารทะเล จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเทศกาลกินหมึกแดดเดียว และ
อาหารทะเล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ใน
โครงการ เชน ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาเชาเวที คา
ตกแตงเวที คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียงและไฟฟ้า คาตอบ
แทนคณะกรรมการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 41 ข้อ 4
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โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและของดีตําบลปากน้ําปราณ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
และของดีตําบลปากน้ําปราณ เชน การจัดนิทรรศการแสดงสถาน
ที่ทองเที่ยวในเขตพื้นที่ อบต. การจําหนายสินค้าของตําบล การ
จัดทําวารสาร แผนพับ สื่อตางๆ ด้านการทองเที่ยว ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 41 ข้อ 2
    

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวประจวบคีรีขันธมหัศจรรยเมืองสาม
อาว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวประจวบคีรีขันธมหัศจรรยเมืองสามอาว โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ เชน ป้าย
โครงการ คาการแสดง คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 41 ข้อ 1
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,911,120 บาท

งบบุคลากร รวม 966,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 966,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 435,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน  ให้แก     
1. ผู้อํานวยการกองสงเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการ
เกษตร อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเกษตรชํานาญการ จํานวน 1อัตรา
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง ให้กับ ผู้อํานวยการกองสง
เสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้นจํานวน 1 อัตรา
   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 509,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้
แก 
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (ผู้มีทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
    

งบดําเนินงาน รวม 935,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล  
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549    
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ค่าใช้สอย รวม 863,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับภารกิจของกองสงเสริม
การเกษตร เชน คาแรงในการจ้างทําของ, คาจ้างเหมาดูแลรักษา
ความสะอาดถนนเลียบชายหาด ตัดแตงต้นไม้ ตัดหญ้า ใสปุย รด
น้ํา พรวนดิน
และดูแลสวนหยอมในพื้นที่
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 
   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ได้แก คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาใช้จายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
   

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา" จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา"  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 98 ข้อ 8
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนหยอมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสวนหยอมเพื่อสงเสริมการทองเทยว  เชน คาจัดซื้อ
ต้นไม้ คาจ้างเหมาจัดสวน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (13)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 42 ข้อ 5
 

โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการปลอยพันธุสัตว
น้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ  เชน คาพันธุสัตวน้ํา คาวิทยากร คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (7)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/
ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 97 ข้อ 3
 

วันที่พิมพ : 5/10/2563  19:18:36 หน้า : 102/112



โครงการปนความรู้สูเยาวชนเพื่อพิทักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการปนความรู้สู
เยาวชนเพื่อพิทักษสิ่งแวดล้อม  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 97 ข้อ 1

  
โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการรณรงคป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
วัคซีน คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวของ อปท พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 82 ข้อ 13
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โครงการสงเสริมการปลูกสับปะรดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการ
ปลูกสับปะรดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า79 ข้อ 4
  

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81
 ข้อ 11
  

โครงการสงเสริมสาธิตผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดอบรมโครงการสง
เสริมสาธิตผลิตภัณฑสมุนไพรไทย  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ สําหรับการดําเนินโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้า 78 ข้อ 1
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 83 ข้อ 16
  

โครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/
ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับการทบ
ทวน พ.ศ. 2562หน้า 98 ข้อ 9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางของวัสดุครุภัณฑ เชน รถยนต
รถจักรยานยนต กล้องถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องตัด
หญ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน ไม้กวาด ผง
ซักฟอก ถุงดํา ถุงมือ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน
2558
   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีอายุการใช้
งานไมยืนนาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน ยางรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ หรือเป็นอุปกรณ
ประกอบ อะไหล สําหรับการซอมบํารุง
เชน เบาะรถยนต กระจกมองข้าง ไฟหน้า แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน
2558
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ที่มีอายุการใช้งานไมยืน
นาน เมื่อใช้แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เชน เคียว สปริง
เกอร จอบ ปุย ยาป้องกันศัตรูพืช  อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่  9
มิถุนายน 2558
   

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที
9 มิถุนายน 2558
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,681,350 บาท

งบกลาง รวม 9,681,350 บาท
งบกลาง รวม 9,681,350 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้างให้
กับสํานักงานประกันสังคม
 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของผู้ดูแลเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากน้ําปราณ ให้กับสํานักงานประกันสังคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตาม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9
 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตาม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างให้กับ
สํานักงานประกันสังคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,600,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ให้แกผู้สูงอายุทั้ง 5 หมูบ้าน ในเขต อบต.ปากน้ํา
ปราณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127
 ข้อ 1
     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,300,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสําหรับการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
พิการหรือทุพพลภาพ เบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แกผู้พิการทั้ง 5 หมู
บ้าน ในเขต อบต.ปากน้ําปราณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127
 ข้อ 2
     
     

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสําหรับการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วย
เอดสทั้ง 5 หมูบ้าน ในเขต อบต.ปากน้ําปราณ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127
 ข้อ 3
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สํารองจาย จํานวน 194,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีจําเป็น เพื่อบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เชน การป้องกัน
และแก้ไขปญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า
และหมอกควัน โรคติดตอ การซอมแซมถนน ฝงทอระบายน้ํา ซื้อ
สิ่งของตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

     
รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561
   

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองคการบริหาร
สวนตําบลปากน้ําปราณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลปากน้ําปราณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

    
รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้าง
ในสถานศึกษา (ตําแหนงที่สวนกลางจัดสรรให้) ให้กับสํานักงาน
ประกันสังคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามข้อผูกพันตาง ๆ เชน คาตอบแทนชาง
ตรวจแบบแปลน, เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา, คาเงินรางวัลผู้จับกุม
ผู้กระทําผิดตามกฎหมาย, รายจายที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด หรือรายจายที่ไมได้ตั้งไว้ในแผนงานด้านอื่น ๆ แตมีความ
จําเป็นต้องจาย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
    

เงินชวยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยกรณี ข้าราชการบํานาญ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ถึงแก
ความตาย (3 เทาของเงินเดือนเต็มเดือน)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่ อปท. อาจจายได้ พ.ศ
. 2559
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 486,990 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาจข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29,ว30 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2560
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

   
เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานสวน
ตําบล (ช.ค.บ.) และเงินชวยพิเศษ 3 เทา ของ ช.ค.บ.
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาจข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29, ว30 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2560
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินชวยคาครอง
ชีพผู้รับบํานาญของราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549
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