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183 หมูที่ 1  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ประจันตคาม
  เขต/อําเภอ ประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  25130

พื้นที่ 26.32 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,889 คน
ชาย 2,425 คน

หญิง 2,464 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลประจันตคาม
อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลประจันตคามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลประจันตคามจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,633,237.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,429,291.13 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,839,296.90 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 28,301,541.76 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 77,104.89 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 151,204.85 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 73,723.65 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,551,634.37 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,447,874.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 16,418.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 22,280,015.63 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 6,235,777.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,225,178.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,075,180.57 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,745,105.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 998,775.06 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 16,418.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 6,261,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 304,544.20 306,000.00 528,349.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

147,827.85 182,450.00 266,750.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 142,819.72 135,200.00 135,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,650.00 1,650.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 595,191.77 625,300.00 931,949.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,441,063.62 17,760,800.00 18,445,079.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,441,063.62 17,760,800.00 18,445,079.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,040,085.38 13,700,000.00 14,152,680.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,040,085.38 13,700,000.00 14,152,680.00

รวม 32,076,340.77 32,086,100.00 33,529,708.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,340,322.00 7,785,349.00 9,931,926.00

งบบุคลากร 8,257,251.00 10,211,260.00 10,325,420.00

งบดําเนินงาน 6,113,153.39 9,122,991.00 8,924,662.00

งบลงทุน 3,638,690.00 3,156,500.00 2,480,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,761,103.74 1,810,000.00 1,867,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,110,520.13 32,086,100.00 33,529,708.00

รวม 27,110,520.13 32,086,100.00 33,529,708.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลประจันตคาม
อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,122,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,401,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,620,702

แผนงานสาธารณสุข 700,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 406,760

แผนงานเคหะและชุมชน 3,305,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 875,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 294,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,851,800

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,931,926

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,529,708



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,486,240 0 6,486,240
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,416,320 0 2,416,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,069,920 0 4,069,920

งบดําเนินงาน 1,823,000 685,000 2,508,000
    ค่าตอบแทน 160,000 112,000 272,000

    ค่าใช้สอย 823,000 313,000 1,136,000

    ค่าวัสดุ 400,000 200,000 600,000

    ค่าสาธารณูปโภค 440,000 60,000 500,000

งบลงทุน 106,000 21,800 127,800
    ค่าครุภัณฑ์ 106,000 21,800 127,800

                              รวม 8,415,240 706,800 9,122,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 444,000 0 444,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 444,000 0 444,000

งบดําเนินงาน 753,000 120,000 873,000
    ค่าตอบแทน 31,000 0 31,000

    ค่าใช้สอย 524,000 100,000 624,000

    ค่าวัสดุ 198,000 20,000 218,000

งบลงทุน 17,000 0 17,000
    ค่าครุภัณฑ์ 17,000 0 17,000

งบเงินอุดหนุน 67,000 0 67,000
    เงินอุดหนุน 67,000 0 67,000

                              รวม 1,281,000 120,000 1,401,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 446,280 1,202,260 1,648,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 446,280 1,202,260 1,648,540

งบดําเนินงาน 268,000 1,894,162 2,162,162
    ค่าตอบแทน 5,000 69,000 74,000

    ค่าใช้สอย 208,000 860,480 1,068,480

    ค่าวัสดุ 55,000 918,682 973,682

    ค่าสาธารณูปโภค 0 46,000 46,000

งบลงทุน 0 190,000 190,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 190,000 190,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,620,000 1,620,000
    เงินอุดหนุน 0 1,620,000 1,620,000

                              รวม 714,280 4,906,422 5,620,702

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 132,000 0 132,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 132,000 0 132,000

งบดําเนินงาน 388,000 0 388,000
    ค่าตอบแทน 125,000 0 125,000

    ค่าใช้สอย 193,000 0 193,000

    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

                              รวม 520,000 180,000 700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 296,760 296,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 296,760 296,760

งบดําเนินงาน 110,000 110,000
    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

                              รวม 406,760 406,760

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,104,520 0 0 213,360 1,317,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,104,520 0 0 213,360 1,317,880

งบดําเนินงาน 1,009,000 0 100,000 535,000 1,644,000
    ค่าตอบแทน 118,000 0 0 0 118,000

    ค่าใช้สอย 376,000 0 100,000 475,000 951,000

    ค่าวัสดุ 515,000 0 0 60,000 575,000

งบลงทุน 8,100 336,000 0 0 344,100
    ค่าครุภัณฑ์ 8,100 0 0 0 8,100

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 336,000 0 0 336,000

                              รวม 2,121,620 336,000 100,000 748,360 3,305,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 875,000 875,000
    ค่าใช้สอย 875,000 875,000

                              รวม 875,000 875,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 30,000 144,500 294,500
    ค่าใช้สอย 20,000 0 144,500 164,500

    ค่าวัสดุ 100,000 30,000 0 130,000

                              รวม 120,000 30,000 144,500 294,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบลงทุน 1,801,800 1,801,800
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,801,800 1,801,800

                              รวม 1,851,800 1,851,800
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 15,000 5,000 20,000
    ค่าใช้สอย 0 5,000 5,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

                              รวม 15,000 5,000 20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,931,926 9,931,926
    งบกลาง 9,931,926 9,931,926

                              รวม 9,931,926 9,931,926

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,122,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,401,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,620,702

แผนงานสาธารณสุข 700,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 406,760

แผนงานเคหะและชุมชน 3,305,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 875,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 294,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,851,800

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,931,926

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,529,708

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขจนถึงปจจุบัน 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลประจันตคาม และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอประจันตคาม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,529,708 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,529,708 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลประจันตคาม
อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลประจันตคามปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลประจันตคามมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายนัฐพล    เดชสุภา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลประจันตคาม

อนุมัติ

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

(นายวิธรัช    รามัญ)

ตําแหนง นายอําเภอประจันตคาม



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
อําเภอ ประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 205,000.00 123.58 % 458,349.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 237,574.00 203,762.50 207,705.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 73,971.42 55,910.60 67,238.20 56,000.00 -46.43 % 30,000.00
     ภาษีป้าย 14,188.00 14,970.00 29,601.00 15,000.00 33.33 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 325,733.42 274,643.10 304,544.20 306,000.00 528,349.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 737.20 1,474.40 1,047.60 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,395.00 2,513.00 2,915.00 2,600.00 0.00 % 2,600.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 113,020.00 116,980.00 119,460.00 117,000.00 70.94 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

110.00 220.00 60.00 250.00 0.00 % 250.00

     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,100.00 1,090.00 940.00 1,100.00 0.00 % 1,100.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,500.00 1,520.00 3,505.25 1,600.00 25.00 % 2,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 0.00 1,600.00 100.00 100.00 % 200.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาปรับการผิดสัญญา 18,170.00 49,500.00 6,500.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 2,403.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

11,200.00 5,400.00 8,700.00 5,450.00 10.09 % 6,000.00

     คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 140.00 380.00 1,020.00 400.00 25.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 230.00 80.00 250.00 20.00 % 300.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 152,175.20 181,307.40 147,827.85 182,450.00 266,750.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 1,000.00 0.00 1,500.00 100.00 0.00 % 100.00
     ดอกเบี้ย 126,986.23 134,236.60 141,319.72 135,000.00 0.00 % 135,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 127,986.23 134,236.60 142,819.72 135,200.00 135,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 22,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 80,750.00 620.00 0.00 650.00 0.00 % 650.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 102,750.00 620.00 0.00 1,650.00 1,650.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 723,022.43 536,052.80 531,598.11 540,000.00 0.00 % 540,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,541,752.53 7,725,881.79 7,851,138.04 7,726,000.00 3.42 % 7,990,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,407,546.95 3,996,267.77 3,641,769.82 4,095,000.00 5.01 % 4,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 150,696.00 249,831.03 110,835.10 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ภาษีสุรา 991,276.12 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:23:19 หน้า : 2/3



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

     ภาษีสรรพสามิต 2,388,858.80 3,825,470.06 4,145,746.21 4,100,500.00 5.06 % 4,308,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 11,312.00 8,300.00 2,000.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00
     คาภาคหลวงแร 53,657.54 36,130.19 44,399.72 37,000.00 8.11 % 40,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 23,553.77 29,838.00 36,559.62 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

840,929.00 962,625.00 1,074,967.00 970,000.00 0.49 % 974,779.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 1,530.00 2,040.00 2,050.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 % 800.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,134,135.14 17,372,436.64 17,441,063.62 17,760,800.00 18,445,079.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

13,681,121.00 13,614,310.00 14,040,085.38 13,700,000.00 3.30 % 14,152,680.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,681,121.00 13,614,310.00 14,040,085.38 13,700,000.00 14,152,680.00
รวมทุกหมวด 30,523,900.99 31,577,553.74 32,076,340.77 32,086,100.00 33,529,708.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,529,708   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 528,349 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 458,349 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัด
เก็บได้มากกวาปที่ผานมา

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณนายรับไว้ต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากยกเลิกภาษีนี้ไปแล้ว
ตามเก็บเฉพาะค้างชําระเทานั้น

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวาปที่ผานมา จัดเก็บเฉพาะที่ค้างชําระ
เทานั้น

ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้มากกวาปที่ผานมา
เนืองจากวาคาดวาจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 266,750 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,600 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 250 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวา
ปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,100 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวา
ปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวา
ปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวา
ปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:23:58 หน้า : 2/5



คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวา
ปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 300 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวา
ปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 135,200 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 135,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,650 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 650 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,445,079 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 540,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะได้รับจัดสรร
เทากับปที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,990,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปที่ผานมาคาดวาจะได้รับจัดสรร
ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,300,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงปที่ผานมาคาดวาจะได้รับจัดสรร
ใกล้เคียงปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะได้รับจัดสรร
เทากับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,308,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมาคาดวาจะได้รับจัด
สรรใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 9,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดสรรเทากับป
ที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมาคาดวาจะจัดสรร
ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดสรรเทากับป
ที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 974,779 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงปที่ผานมาคาดวาจะได้รับจัดสรร
ใกล้เคียงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 800 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,152,680 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 14,152,680 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมาเพราะคาดวาเงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอนประมาณการเงินอุดหนุนรายรับไว้เทากับปที่ผานมา
ตั้งงบประมาณไว้ตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2541 ข้อ 17
-พระาชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ดวนที่สุดที่ มท 0808.3/ว 465 ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ 
มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ 
มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ 
มท 0816.2/ว 2174  ลงวันที่ 13 เมษายน
2563
                      ฯลฯ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 532,080 0 % 532,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 172,800 0 % 172,800

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,540,800 1,466,820 1,454,400 1,627,200 0 % 1,627,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 2,151,540 2,139,120 2,416,320 2,416,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,608,780 1,628,901 1,689,002 2,306,520 21.4 % 2,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 110 156,000 0 % 156,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 168,000 0 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 640,320 723,200 793,800 739,440 21.16 % 895,920

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 70,920 74,280 72,480 45,840 9.08 % 50,000

เงินอื่นๆ 84,000 84,000 84,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,530,020 2,636,381 2,765,392 3,415,800 4,069,920
รวมงบบุคลากร 4,755,540 4,787,921 4,904,512 5,832,120 6,486,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 0 100 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 108,000 95,806 54,000 46,000 8.7 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 37,600 36,840 1,300 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 145,600 132,646 55,300 106,000 160,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 464,502 399,073 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 434,541 0 100 % 30,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 0 0 0 41,000 500 % 246,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 20,000 110 % 42,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 5,840 0 30,000 -16.67 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

0 0 19,610 0 0 % 0

คาจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติ

0 0 0 7,400 -100 % 0

คาจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้บริหาร/พนักงานอบต.

0 85,500 0 0 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 70,216 125,360 93,166 0 0 % 0

คาใช้จายตามคําสั่งรัฐบาล 153,850 42,200 94,690 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 264,100 -35.63 % 170,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 0 180,000 -100 % 0

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 200,000

คาฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้บริหาร/พนักงาน อบต.

91,200 0 0 0 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาพวงมาลัยคาดอกไม้ 1,200 1,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาพวงมาลัยและคาดอกไม้ 0 0 1,800 0 0 % 0

คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล

0 0 0 10,000 -100 % 0

คารับรองหรือเลี้ยงรับรอง 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เสด็จฯ มาทรงเปดโครงกาอางเก็บน้ํา
นฤบดินทรจินดาอันเนื่องมากจากพระราช
ดําริ (เขื่อนห้วยโสมง) อําเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

0 36,728 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,650 102,070 314,032.93 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 810,618 797,771 957,839.93 712,500 823,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,260 232,980 115,566 230,000 -56.52 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,820 13,747 5,326 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 58,105 32,291 31,706 29,996 0.01 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,380 42,811 119,775 25,000 20 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 239,374 239,890 259,283 80,000 0 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,400 16,927 20,096 50,000 -20 % 40,000

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:24:25 หน้า : 4/65



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

วัสดุคอมพิวเตอร 149,550 151,370 107,710 111,095 -9.99 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 654,889 730,016 659,462 546,091 400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 276,347.22 275,474.53 289,284.64 350,000 -8.57 % 320,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 16,486.03 23,011.16 36,207.31 40,000 0 % 40,000

คาบริการโทรศัพท 11,444.4 10,717.87 9,831.76 30,000 0 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,048.25 28,276.98 43,246.92 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 326,325.9 337,480.54 378,570.63 470,000 440,000
รวมงบดําเนินงาน 1,937,432.9 1,997,913.54 2,051,172.56 1,834,591 1,823,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้จํานวน 100 ตัวๆละ 235 
บาท (235 x 100)

23,500 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 3,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 4,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานสําหรับหัวหน้า
สํานักปลัด

0 0 0 4,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 20,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาด ก 80 x ส 
180 x ล 80 x 3 x 3900

11,700 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 1 
ชุด

9,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เอกสารเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 
ชั้น จํานวน 2 ตู้ (3500 x 2)

7,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ชุด 0 0 18,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค ขนาด 60 x 
150 (1,650 x 10)

16,500 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว จํานวน 
10 ตัวๆละ 1500 บาท

15,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น จํานวน 
4 ตัวๆละ 2000 บาท

8,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมติดตั้ง ขนาด 20000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 0 100 % 36,000

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 199,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเต็นทผ้าใบ ขนาด 5 เมตรx12 เมตร 
จํานวน 4 ผืนๆ 15,000 บาท 

60,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 0 18,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําจํานวน 1 เครื่อง 0 0 4,800 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน-น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง 0 5,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนตขนาดเล็ก (2 จังหวะ) 
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท

5,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 21,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง

0 0 43,360 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

0 0 9,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาว-ดํา จํานวน 2 เครื่อง

0 0 4,800 0 0 % 0

ตาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 22,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 255,360 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 70,000 0 % 70,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 414,060 204,900 125,760 136,500 106,000
รวมงบลงทุน 414,060 204,900 125,760 136,500 106,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 15,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,122,032.9 6,990,734.54 7,081,444.56 7,803,211 8,415,240
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 591,360 626,580 670,620 0 0 % 0

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 153,000 159,000 175,757 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 6,420 420 1,725 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 792,780 828,000 890,102 0 0
รวมงบบุคลากร 792,780 828,000 890,102 0 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

29,000 54,900 106,300 0 0 % 0

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 100,000 -70 % 30,000

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

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 9,000 72,000 -41.67 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,600 9,000 9,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 77,600 105,900 124,300 212,000 112,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 176,935 200,100 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 146,000 0 0 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
สนับสนุนงานกองคลังประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

0 0 0 38,070 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
สนับสนุนงานกองคลังประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 108,000
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โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 0 100 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 39,580 88,764 36,256 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 120,000 -33.33 % 80,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 9,532 13,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 216,515 298,396 195,256 203,070 313,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,920.5 29,744.75 29,366 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,728 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 12,892 45,685 99,690 140,000 -14.29 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 41,812.5 77,157.75 129,056 210,000 200,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 1,461 1,832 3,276 55,000 9.09 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,461 1,832 3,276 55,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 337,388.5 483,285.75 451,888 680,070 685,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซ้อเก้าอี้ทํางานจํานวน 5 ตัว 7,500 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 57,200 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ)จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 21,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเปดกระจก จํานวน 1 ตู้ 
ขนาด กว้าง 40 X ลึก 45 X สูง 183 
เซนติเมตร

0 0 0 0 100 % 4,500

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 ตู้ 0 0 11,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 ตู้ ขนาด 
กว้าง 1,188 x ลึก 408 x สูง 877 มม.

0 8,780 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 ตู้ ขนาด 
กว้าง 914 x ลึก 457 x สูง 1,830 มม.

0 11,380 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง 2 ตู้ ขนาด 
กว้าง 914 x ลึก 457 x สูง 1829 มม.

0 0 0 0 100 % 9,800

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนคบุค จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 21,000 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
ประมวลผล 1 เครื่อง (กองคลัง)

0 0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

0 21,680 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

0 29,200 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 7,500

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED 
ขาว-ดํา ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง

0 7,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง 0 4,700 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,500 83,640 32,000 117,700 21,800
รวมงบลงทุน 7,500 83,640 32,000 117,700 21,800

รวมงานบริหารงานคลัง 1,137,668.5 1,394,925.75 1,373,990 797,770 706,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,259,701.4 8,385,660.29 8,455,434.56 8,600,981 9,122,040
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 127,000 0 % 127,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 270,000 3.7 % 280,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 8.33 % 13,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 433,000 444,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 433,000 444,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 36,000 -55.56 % 16,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 51,000 31,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 5,000 0 % 5,000
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โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 0 0 262,140 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 324,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ องคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม

0 0 0 0 100 % 85,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แกประชาชน

0 0 0 83,150 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 430,290 524,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 8,000 0 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 10,000 0 7,950 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 10,000 0 7,950 198,000 198,000
รวมงบดําเนินงาน 10,000 0 7,950 679,290 753,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง 
ขนาด 12000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 17,000

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด 
1.5 นิ้ว พร้อมข้อตอสวมเร็ว ยาว 30 เมตร 

10,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 0 0 17,000
รวมงบลงทุน 10,000 0 0 0 17,000

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:24:25 หน้า : 15/65



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 0 0 100 % 67,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 67,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 67,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 0 7,950 1,112,290 1,281,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดอบรมซ้อมแผนเกี่ยวกับสาธารณภัย 0 0 15,930 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจาก
เหตุสาธารณภัย

0 0 0 56,850 75.9 % 100,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุ
สาธารณภัยและผู้ประสบภัย

0 0 3,100 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 19,030 56,850 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 25,000 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 25,000 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 44,030 66,850 120,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงใยสังเคราะห ขนาด 
1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตรพร้อมข้อตอทอง
เหลือง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท
จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงแบบใยสังเคราะห 
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อตอ
ทองเหลือง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 9,000  
บาท

0 0 0 33,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 33,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 33,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 44,030 99,850 120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000 0 51,980 1,212,140 1,401,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 120,480 192,360 260,280 55.33 % 404,280

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 120,480 192,360 302,280 446,280
รวมงบบุคลากร 0 120,480 192,360 302,280 446,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 79,200 137,900 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 122,400 0 100 % 5,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
สนับสนุนงานธุรการประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2563

0 0 0 116,070 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
สนับสนุนงานธุรการประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดกิจกรรมวันเด็ก 19,570 29,600 28,860 0 0 % 0

คาจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
เด็กและเยาวชน

45,000 59,100 44,200 45,000 0 % 45,000

คาจัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมผู้บริหารและพนักงาน

0 0 9,630 0 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 19,824 21,239 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 143,770 246,424 226,329 216,070 208,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,880 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 0 % 20,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,880 55,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 143,770 246,424 232,209 271,070 268,000

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:24:26 หน้า : 19/65



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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 143,770 366,904 424,569 573,350 714,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 660,140 690,490 731,700 744,840 0 % 744,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 273,000 347,160 407,280 420,240 0 % 420,240

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,300 37,060 33,660 27,180 0 % 27,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 969,440 1,074,710 1,172,640 1,202,260 1,202,260
รวมงบบุคลากร 969,440 1,074,710 1,172,640 1,202,260 1,202,260

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,500 17,000 8,500 14,000 0 % 14,000

รวมค่าตอบแทน 25,500 17,000 8,500 24,000 69,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้
ดูแลเด็ก

0 0 0 198,000 0 % 198,000

โครงการติดตั้งมิเตอรไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

0 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 34,340 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
1. คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน   
21,900  บาท
2. คาหนังสือเรียน  จํานวน    14,600   
บาท
3. คาอุปกรณการเรียน  จํานวน   14,600  
บาท
4. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
จํานวน   31,390  บาท

0 0 56,500 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว)
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) 
- ศพด.อนุบาลประจันตคาม จํานวน 55 
คนๆ ละ 1,700  บาท
- ศพด.วัดดงไชยมัน จํานวน 20 คน ๆ ละ 
1,700  บาท

0 0 125,800 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษา

0 0 0 0 100 % 587,480

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 240,550 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) 
- ศพด.อนุบาลประจันตคาม จํานวน  55 
คน ๆ ละ 8 บาท 260 วัน
- ศพด.วัดดงไชยมัน จํานวน  20 คนๆ ละ 
8 บาท 260 วัน
- โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม จํานวน 
408 คนๆ ละ 8 บาท 260 วัน
- โรงเรียนวัดดงไชยมัน จํานวน  16 คนๆ 
ละ 8 บาท 260 วัน 

0 0 297,720 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 416,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 34,340 480,020 920,050 860,480
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,290 0 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 9,783 0 100 % 10,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,059,218.7 864,718.88 844,230.38 1,081,600 -20.61 % 858,682

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 290,000 308,140 60,280 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการศึกษา 136,000 119,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,495,508.7 1,291,858.88 914,293.38 1,081,600 918,682
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 4,177.92 6,323.53 6,324.85 20,000 0 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 527 0 6,000 0 % 6,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 1,262.6 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,177.92 6,850.53 7,587.45 46,000 46,000
รวมงบดําเนินงาน 1,525,186.62 1,350,049.41 1,410,400.83 2,071,650 1,894,162

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปริ้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 2 เครื่อง

9,600 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางรองเท้า,ชั้นหนังสือ,ตู้วาง
ของเอนกประสงค,ตู้เอกสาร,ตู้บานเลื่อน
กระจก

11,450 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 
4 ตัว

6,400 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 36 นิ้ว  
จํานวน 12 ตัว

6,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง 
ขนาด 12000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 68,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง 
ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 28,000

จัดซื้อผ้าใบกันแดดกันฝนแบบหนา จํานวน 
32 ตร.ม. พร้อมอุปกรณติดตั้งสําหรับติดตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน เป็นเงิน 
25,600  บาท

25,000 0 0 0 0 % 0

ติดตั้งกล้องวงจรปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 
ศูนย

0 0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 32 นิ้ว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ดงไชยมัน จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 7,300 -100 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 16,000 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อโตีะรับประทานอาหาร ศพด.วัดดง
ไชยมัน จํานวน 3 ชุด

0 13,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อที่คว่ําแก้ว จํานวน 2 ตัว 2,050 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําจํานวน 2 เครื่อง 0 0 9,600 0 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  CANNON PIXMA G 
2010+INK TANK  จํานวน 2 เครื่อง ให้กับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2  ศูนย 

0 0 0 8,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 
 2 เครื่อง

0 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 44,000

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อถังน้ําพลาสติก ขนาดความจุ 1000 
ลิตร จํานวน 1 ใบ ศพด.วัดดงฯ

3,600 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,100 13,500 25,600 23,300 190,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติด
ตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อม
การกอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

คาติดตั้งปัมน้ําพร้อมวางทอน้ํา พีวีซี ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน

25,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการติดตั้งฝ้าเพดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลประจันตคาม

0 59,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,000 59,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 89,100 72,500 25,600 23,300 190,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,900,000 1,795,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
อนุบาลประจันตคาม และโรงเรียนวัดดง
ไชยมัน

0 0 0 1,740,000 -100 % 0

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
ประจันตคาม และโรงเรียนวัดดงไชยมัน

0 0 0 0 100 % 1,620,000

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดดงไชย
มัน

0 0 60,000 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลประ
จันตคาม

0 0 1,604,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,900,000 1,795,000 1,664,000 1,740,000 1,620,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,900,000 1,795,000 1,664,000 1,740,000 1,620,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,483,726.62 4,292,259.41 4,272,640.83 5,037,210 4,906,422
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รวมแผนงานการศึกษา 4,627,496.62 4,659,163.41 4,697,209.83 5,610,560 5,620,702
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 127,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 132,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 132,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 6,000 1,983.33 % 125,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 6,000 125,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
สนับสนุนงานธุรการประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2563

0 0 0 116,070 -100 % 0
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โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
สนับสนุนงานสาธารณสุขประจําปงบ
ประมาณ 2564

0 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดอบรมโครงการของ ศพด. 2 ศูนย (ยิ้ม
สดใสหางไกลฟันผุ)

0 13,000 0 0 0 % 0

คาจัดอบรมโครงการยิ้มสดใสหางไกลฟันผุ 0 0 14,880 0 0 % 0

คาจัดอบรมโครงการและแก้ไขปัญหาท้อง
กอนวัยเรียน

24,750 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันปัญหาโรคเอดส 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 6,800 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า)

0 0 0 45,310 32.42 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 24,750 13,000 21,680 196,380 193,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 98,700 123,791.2 135,200 150,000 -53.33 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 98,700 123,791.2 135,200 150,000 70,000
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รวมงบดําเนินงาน 123,450 136,791.2 156,880 352,380 388,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันจํานวน 1 
เครื่อง

58,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 58,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 181,450 136,791.2 156,880 352,380 520,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข(หมูบ้านละ 20,000 บาท)

0 0 0 180,000 0 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 180,000 180,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 181,450 136,791.2 156,880 532,380 700,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 285,840 3.82 % 296,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 285,840 296,760
รวมงบบุคลากร 0 0 0 285,840 296,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

คาเชาบ้าน 0 0 0 28,000 7.14 % 30,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 48,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดโครงการสายใยสัมพันธชวงปดภาค
เรียน 

0 0 40,000 0 0 % 0

คาจัดโครงการสายใยสัมพันธชวงปดภาค
เรียน (10 วัน 30 คนๆละ 200 บาท)

60,000 60,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการสายใยสัมพันธชวงปดภาคเรียน 0 0 0 64,000 -37.5 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 60,000 60,000 40,000 84,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 60,000 60,000 40,000 132,000 110,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 60,000 60,000 40,000 417,840 406,760
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000 60,000 40,000 417,840 406,760

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 294,000 313,440 327,120 360,360 55.4 % 560,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 -50 % 12,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 380,760 461,920 696,297 922,449 -55.5 % 410,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 39,420 40,000 74,220 126,840 -36.93 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 714,180 815,360 1,097,637 1,475,649 1,104,520
รวมงบบุคลากร 714,180 815,360 1,097,637 1,475,649.46 1,104,520
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 0 100 % 50,000

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

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 36,000 72,000 -33.33 % 48,000

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

รวมค่าตอบแทน 36,000 36,000 36,000 112,000 118,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 381,000 421,300 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 345,120 0 0 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 0 100 % 10,000

คารางวัดที่ดินสาธารณประโยชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม

0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 0 100 % 108,000

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานประจํารถ
ยนตบรรทุกกระเช้าซอมไฟฟ้า

0 0 0 0 100 % 108,000

โครงการจ้างเหมาบริการในตําแหนงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 54,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:24:26 หน้า : 33/65



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

โครงการจ้างเหมาบริการในตําแหนงสํารวจ
ข้อมูลภาคสนามในงานสํารวจแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
จัดเก็บและกําจัดขยะประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

0 0 0 278,400 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานบุคคล
ปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถ
กระเช้า)

0 0 0 72,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 3,396 9,160 2,700 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการประกวดชุมชนครัวเรือนคัดแยก
ขยะองคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 384,396 430,460 347,820 694,400 376,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000 9,995 34,000 47.06 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 213,694.56 168,420.25 188,934 231,500 -13.61 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 28,763.44 35,085 44,647 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 40,000 -50 % 20,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100,000 0 % 100,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร 0 7,200 39,200 81,000 -38.27 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 252,458 220,705.25 282,776 551,500 515,000
รวมงบดําเนินงาน 672,854 687,165.25 666,596 1,357,900 1,009,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จํานวน 1 ตัวๆละ 
1500 บาท

1,500 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับนายชางโยธา 0 0 0 4,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 20,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก (มือจับฝัง) 
จํานวน 1 ตู้ ขนาด กว้าง 379 x ลึก 459 x 
สูง 940 มิลลิเมตร

0 0 0 0 100 % 3,200

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 1 ตู้ 
ขนาด กว้าง 914 x ลึก 457 x สูง 1,829 
มิลลิเมตร

0 0 0 0 100 % 4,900
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ครุภัณฑกอสร้าง

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า 
ขนาดไมน้อยกวา  50 ลิตร จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,500 0 20,800 44,000 8,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมป้ายคัทเอาท หน้า
องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม หมู
ที่ 1 ตําบลประจันตคาม อําเภอประจัน
ตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

0 0 6,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อนุบาลประจันตคาม

239,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 239,000 0 6,000 0 0
รวมงบลงทุน 240,500 0 26,800 44,000 8,100
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า หมู
ที่ 7 

0 0 44,391.86 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 44,391.86 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 44,391.86 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,627,534 1,502,525.25 1,835,424.86 2,877,549.46 2,121,620
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 7 
บ้านดงไชยมัน(ติดตั้งชุดแมขาย 1 ชุด 
พร้อมลําโพงและอุปกรณ)

0 175,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู 11 0 0 102,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู 8 0 0 115,000 0 0 % 0
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เพื่อจายเป็นคาซอมแซมเสียงตามสาย สาย
ไฟ Dnop Wine 9 มม.ลําโพงฮอรมีไลน
โวลต หมูที่ 4 ตําบลประจันตคาม  อําเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

0 0 31,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 175,000 248,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําซีเมนต
ใยหิน O 8" หมู 6 (โคกไขเตา ) ตําบลประ
จันตคาม  อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี

0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 11 บ้านกุดตาเสก ต.ประจันตคาม อ.ประ
จันตคาม จ.ปราจีนบุรี

0 297,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไฟโซลาเซลรายทาง หมูที่ 7 
บ้านดงไชยมัน

0 0 0 0 100 % 193,000

โครงการขยายไฟรายทาง หมูที่ 8 บ้านบาง
ไผ ถนน หมูที่ 8 บ้านบางไผ ถึง หมูที่ 7 
บ้านดงไชยมัน

0 0 0 0 100 % 143,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางพร้อมอุปกรณ 0 0 148,000 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู
บ้าน หมูที่ 1 ปริมาณ 234 ลบ.ม

35,400 0 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู
บ้าน หมูที่ 6 ปริมาณ 234 ลบ.ม.

35,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 8 บ้าน
บางไผ จากบ้านนายสมจิตร  รําเพย ถึงคัน
ชลประทาน

0 300,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 11

960,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมเดิยสายไฟ
ติดโคมไฟ เส้นบางไผลาง หมูที่ 8

53,000 0 0 0 0 % 0

โครงการลงดินลูกรังไหลทาง หมูที่ 6 0 4,500 0 0 0 % 0

โครงการลาดยางทับถนนลาดยางเดิม หมูที่ 
9 บ้านชองแคบ จากบ้านนายกุศล  
ศรนารายณ ถึงบ้านกุดตาเสก

0 290,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนดินลูกรังและซอมแซม
ถนนภายในหมูบ้านเริ่มจากคันกั้นน้ําคลอง
ชลประทาน เสริมขยายถนนดินลูกรังเส้น
บ้านนางประคองขวัญ ชัยชนะ หมูที่ 8

245,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรัง หมูที่ 3 บ้านโนน
ยาว จากสวนดง ถึงบ้านนางสุนีย  พูลเจริญ

0 64,000 0 0 0 % 0
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โครงการเสริมถนนลูกรัง หมูที่ 4 บ้านเมือง
ใหม จาก ประปา ถึง บ้านนายสวัสดิ์  ระวัง
ป่า 

0 148,500 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรัง หมูที่ 4 บ้านเมือง
ใหม จากบ้านผู้ใหญนิภา  สิทธิมงคล ถึง
บ้านนายนิพล  ภูมิวาลย

0 148,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่
มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท 

87,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,415,700 1,252,500 158,000 0 336,000
รวมงบลงทุน 1,415,700 1,427,500 406,000 0 336,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกอสร้างขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟ้า หมูที่ 3 จุดที่ 2

0 0 0 47,395 -100 % 0

โครงการกอสร้างขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟ้า หมูที่ 4 บ้านเมืองใหม

0 0 0 93,715 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 3 0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู 10 0 0 52,711.88 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 52,711.88 211,111 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 52,711.88 211,110.54 0
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รวมงานไฟฟ้าถนน 1,415,700 1,427,500 458,711.88 211,110.54 336,000
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สวนสาธารณะ 
องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม

0 0 0 251,000 -60.16 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 251,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 251,000 100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อไดโว 2 นิ้ว 1  ตัว และเข็มขัดรัด
สาย  2 นิ้ว  2 ชุด  

0 0 4,230 0 0 % 0

ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู 7

0 0 94,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 98,230 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 98,230 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 98,230 251,000 100,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 183,360

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 213,360
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 213,360

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
จัดเก็บและกําจัดขยะประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 135,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 128,799 149,757 138,663 340,000 0 % 340,000

คาจัดโครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อ
อนุรักษคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อบต
.ประจันตคาม

0 0 22,220 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 128,799 149,757 160,883 340,000 475,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 43,200 69,750 67,890 100,000 -40 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 43,200 69,750 67,890 100,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 171,999 219,507 228,773 440,000 535,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

ขารองถังขยะ 4 ชองพร้อมถังขยะพลาสติก 
จํานวน 18 ชุด

0 0 54,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 54,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 54,000 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 171,999 219,507 282,773 440,000 748,360
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบําบัดน้ําเสียคลองในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลประจันตคาม

0 0 0 10,000 -100 % 0

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

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 0 10,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,215,233 3,149,532.25 2,675,139.74 3,789,660 3,305,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดโครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาสาย
สัมพันธ กํานัน ผู้ใหญบ้าน

0 0 48,945 0 0 % 0

คาจัดโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 75,610 0 0 % 0

คาจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ 0 5,590 0 0 0 % 0
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คาจัดโครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง อบต.ประจันตคาม

0 0 81,976 0 0 % 0

คาจัดโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 85,405 0 0 % 0

คาจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการบริหารและการปฏิบัติ
งานของผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน

0 0 328,270 0 0 % 0

คาจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการบริหารและการปฏิบัติ
งานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและผู้นํา
ชุมชน

266,200 258,790 0 0 0 % 0

คาจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(เศรษฐกิจพอเพียง)

70,000 59,460 0 0 0 % 0

คาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาคมหมู
บ้านและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

0 0 430 0 0 % 0

คาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาคมหมู
บ้านและขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

4,550 0 0 0 0 % 0

โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาสายสัมพันธ 
กํานัน ผู้ใหญบ้าน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 80,000 -25 % 60,000

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:24:26 หน้า : 45/65



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

โครงการคัดแยกขยะชุมชนองคการบริหาร
สวนตําบลประจันตคาม

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการโคกหนองนาโมเดล 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาคม
หมูบ้านและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

0 0 0 4,690 6.61 % 5,000

โครงการตลาดนัดวิถีชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลประจันตคาม

0 0 0 76,100 -60.58 % 30,000

โครงการประกวดครัวเรือนเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 43,900 -31.66 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม 
(ศูนยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)

0 0 0 273,000 -45.05 % 150,000

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 4,000 1,150 % 50,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน
จ้าง และผู้นําชุมชน

0 0 0 410,000 -2.44 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 340,750 323,840 620,636 911,690 875,000
รวมงบดําเนินงาน 340,750 323,840 620,636 911,690 875,000

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:24:26 หน้า : 46/65



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อกล้องวงจรปดภายใน อบต. 0 0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 22,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 22,000 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 340,750 323,840 642,636 911,690 875,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 340,750 323,840 642,636 911,690 875,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัว (รัชกาลที่ 
10)

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

0 0 0 10,000 -50 % 5,000
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โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

0 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมสานสายใยเทิดไท้องค
ราชัน

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0 0 0 40,000 120,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 90,590 98,770 0 0 0 % 0
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คาจัดโครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาสายสัมพันธฯ

49,875 49,895 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 140,465 148,665 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 140,465 148,665 0 30,000 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 140,465 148,665 0 30,000 30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาโครงการจัดอบรมผู้สูงอายุ (จัดงานวัน
สงกรานต)

40,500 0 0 0 0 % 0

คาจัดกิจกรรมวันลอยกะรทง 0 0 29,630 0 0 % 0

คาจัดโครงการ สงเสริมสนับสนุนและบํารุง
ศาสนา - ประเพณีกวนข้าวทิพย/แห
เทียน/เทศมหาชาติ ฯลฯ

29,130 0 0 0 0 % 0

คาจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต 0 83,700 0 0 0 % 0
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คาจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต (วัน
ไหลประจันตคาม)

56,900 0 84,875 0 0 % 0

คาจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนและบํารุง
ศาสนา-ประเพณีหลอเทียนพรรษา

0 18,530 18,600 0 0 % 0

คาจัดโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 89,540 0 0 0 % 0

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

โครงการสงเสริมสนับสนุนและบํารุง
ศาสนา-ประเพณีหลอเทียนพรรษา

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอย
กระทง

0 0 0 54,500 0 % 54,500

โครงการสืบสารประเพณีวันสงกรานต (วัน
ไหลประจันตคาม)

0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 126,530 191,770 133,105 84,500 144,500
รวมงบดําเนินงาน 126,530 191,770 133,105 84,500 144,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 0
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 141,530 191,770 133,105 84,500 144,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 281,995 340,435 133,105 154,500 294,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 69,083 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 69,083 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 42,000 19.05 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 42,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 69,083 42,000 50,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินลูกรังเพื่อปรับพื้นที่ด้านหลัง
และด้านข้าง อบต.

0 40,500 0 0 0 % 0
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คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

0 0 82,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 บ้านเกาะเสือ จากถนน คสล. เดิม 
ถึงสามแยกท้าย ทุง หมูที่ 1 บ้านเกาะเสือ

0 0 0 0 100 % 198,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านโนนยาว จากบ้านนางจีน ทอง
แทง ถึงบ้าน นายจรัญ ทองแทง

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก 
หมูที่ 10 บ้านหัวดงไชยมัน จากบ้านนาย
อุทัย บัวทอง ถึงบ้าน นางทอง คูคิด

0 0 0 0 100 % 198,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก 
หมูที่ 4 บ้านเมืองใหม จากข้างกําแพงบ้าน
นางนิภา สิทธิมงคล ถึงข้างวัดทัพช้าง

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านโคกไขเตา จากทางลงถนนชล
ประทาน ถึงบ้าน นางบุญเสริม อาสา

0 0 0 0 100 % 61,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านโคกไขเตา จากทางลงถนนชล
ประทาน ถึงบ้าน อาจารยนงเยาว รักษา
ถ้อย

0 0 0 0 100 % 116,000

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:24:26 หน้า : 52/65



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

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 7 เข้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน

0 0 164,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 บ้านเกาะเสือ จากบ้านนางสุพรรณี 
อุไรโชติ ถึงบ้านนายอุไร  ขุนศรี

0 296,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านโนนยาว จากบ้านนายไพ  บุญ
ยัง ถึงบ้านนางละเอียด  สิทธิมงคล

0 235,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านโนนยาว จากศาลากลางบ้าน 
ถึง ทางไปปั้มเพียว

0 246,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 บ้านเมืองใหม จากบ้านนายสนิท 
เขตอรัญ ถึงบ้านนางบุญล้อม  สิทธิ
ประเสริฐ 

0 160,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านเกาะกระตาย จากถนนเส้น
เกาะกระตาย ถึงบ้านดาบตําราจประสิทธิ์  
จําเรือง 

0 298,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 1 
จากบ้านนางดาหวัน เงื้อมผา ถึงบ้านนาย
ทนงศักดิ์

0 0 0 274,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:24:26 หน้า : 53/65



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

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 10 
จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้าน
นางภิรมย วงศสุข

0 0 0 175,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 3 
ตอจากเส้นศาลากลางบ้าน ถึงแยกปั๊มน้ํามัน
เอสโซ

0 0 0 295,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 4 
จากบ้านนางสายทอง เปรมศรี ถึงบ้านนาย
ฉุย สวางแก้ว

0 0 0 295,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 6 
จากแยกบ้านเกาะกระตาย ถึงบ้านนาย
ปรีชา พวงศิริ

0 0 0 295,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 7 
จากบ้านนางนงรักษ สินแก้ว ถึงบ้านนาย
บุญธรรม ไพสุน

0 0 0 157,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 7 
จากบ้านนางหัสดี รักษาทรัพย ถึงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม

0 0 0 142,500 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงลูกรังไหลทาง 
จากท้ายวัดบางไผ ถึงทุงนา หมูที่ 11

298,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงลูกรังไหลทาง 
จากบ้านนายจรวย จันทรแสง ถึงสามแยก
คอนกรีตเดิม หมูที่ 1 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหลทาง

264,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงลูกรังไหลทาง
จากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงป่าไผ 
หมูที่ 7
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหลทาง

298,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงลูกรังไหลทาง
จากบ้านนางประทานพร  เบ้าคําภา ถึงบ้าน
นางวันเพ็ญ หงษทอง (สามแยก) หมูที่ 9  
ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหลทาง
ชวงที่ 2 จากบ้านนางทองหราย  กลิ่น
พิพัฒน ถึงถนนคอนกรีตเกา หมูที่ 9 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง

298,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงลูกรังไหลทาง
จากบ้านนางประทิน เดชสุภา ถึงบ้านนางสุ
นีย พลูเจริญ หมูที่ 3 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหลทาง

298,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงลูกรังไหลทาง
จากบ้านนางละออง เจริญสมบัติ คอนกรีต
เดิมถึงทุงนา หมูที่ 6 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหลทาง

264,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงลูกรังไหลทาง
จากบ้านนางสุโพธิ์  เวชยา สุดถนน หมูที่ 4
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหลทาง

298,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงลูกรังไหลทางรอบสระน้ํา หมูที่ 10
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง

298,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู 1 จากบ้านนางสําลี นกเม้า ถึงบ้านนาย
สํารวย  อวยพร

0 0 299,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู 3 จากศาลากลางบ้านตอจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปเส้นทางออกปั๊ม
เอสโซ

0 0 204,600 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:24:26 หน้า : 57/65



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

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู 4 จากบ้านนายจํานงค  พูลพินิจ ถึง
บ้านนายสนั่น  เขตอรัญ

0 0 169,600 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู 4 จากบ้านนายทองเลื่อน   เดชสุภา ถึง
เส้นประปาหมูบ้าน

0 0 127,700 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู 6 จากถนนคสล.กลางทุงนาเดิม ถึง 
ถนนเส้นลาดยางแอสฟัลทติก

0 0 240,900 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 จากบ้านนาง
ทองคํา คูคิด ถึงบ้านนางชัยพร คูคิด

0 0 0 97,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติก
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จาก
บ้านนายสันติกุล ถึงบ้านนายสวน ป้อง
ประเสริฐ

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอลฟัลติก หมูที่ 11 
บ้านกุดตาเสก จากบ้าน นายลําดวล 
สุวรรณโชติ ถึงบ้าน นายรัศมี พวงไพโรจน

0 0 0 0 100 % 198,000

โครงการกอสร้างบอเกอะห้องน้ําห้องส้วม
คนพิการอบต.ประจันตคาม

6,700 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างโรงเก็บเตนทขององคการ
บริหารสวนตําบลประจันตคาม

0 0 0 53,500 -100 % 0
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โครงการกอสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู 7 บ้านดงไชยมัน

0 0 40,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างศาลากลางบ้าน หมูที่ 8 0 0 0 279,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างเสริมถนนดินลูกรัง หมูที่ 9 
บ้านชองแคบ จากบ้าน นายสมคิด เป่ยม
สมบูรณ ถึงสุดเขตหมูที่ 9

0 0 0 0 100 % 199,000

โครงการกอสร้างหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดดงไชยมัน

0 0 0 15,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างห้องน้ําห้องส้วม จํานวน 4 
ห้อง

97,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาขุดรองระบายน้ํา หมูที่ 4 
ตําบลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน 6,000  บาท

0 0 6,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาวางทอระบายน้ํา คสล. 
จากบ้านนางระกํา แดงศิริ  และข้ามถนน 
หมูที่ 7 ตําบลประจันตคาม อําเภอประจัน
ตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

0 0 35,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 1 หมู
ที่ 3 หมูที่ 4 และหมูที่ 6

0 0 0 74,600 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 4 หมู
ที่ 6 และหมูที่ 8 ตําบลประจันตคาม อําเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน  
16,500  บาท 

0 0 16,000 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังขององคการ
บริหารสวนตําบลประจันตคาม

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังบ้านเกาะ
กระตายและบ้านโคกไขเตาหมู 6

0 0 59,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมทอประปาภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 11

0 0 0 298,000 -100 % 0

โครงการตอเติมหลังคากันแดดกันฝนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน

0 0 47,000 0 0 % 0

โครงการตอเติมห้องเก็บวัสดุอบต.ประจัน
ตคาม

0 0 49,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อนุบาลประจันตคาม

0 0 0 65,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลประจันตคามและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงไชยมัน

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการปูกระเบื้องพื้นบริเวณพื้นที่
เศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหารสวน
ตําบลประจันตคาม พร้อททําลูกกรง

204,000 0 0 0 0 % 0

โครงการลงดินลูกรัง หมูที่ 10 บ้านหัวดง
ไชยมัน ถนนสายเข้าบ้านนางภิรมย บุญโต

0 151,000 0 0 0 % 0

โครงการลงดินลูกรังภายในเขตอบต. 0 0 204,000 0 0 % 0
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โครงการลงดินลูกรังหมู 3 จากบ้านนางสุนีย 
 พูลเจริญ ถึง สวนดง

0 0 96,000 0 0 % 0

โครงการลาดยางแอสฟัลทติก หมู 9 บ้าน
ชองแคบ

0 0 217,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0  0.40x1.00 เมตร จํานวน 6 
ทอน หน้าบ้านนายบัวหลั่น จันทรยูร (วาง
ข้ามถนน) หมูที่ 7 ตําบลประจันตคาม 
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
จํานวน  12,200  บาท

0 0 12,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0 0.10x1.00 เมตร จํานวน  
45 ทอน หมูที่ 7  (เลียบคลองบางไผ) 
ตําบลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุรี

0 0 156,500 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนดินลูกรังรอบคัน หมู 8 
บ้านบางไผ

0 0 178,000 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนดินลูกรังหมู 10 เส้นทาง
ไปหนองน้ําเต้า ถึง เขตติดตอหมู 8

0 0 200,000 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน 0 0 0 130,000 0 % 130,000
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,623,700 1,426,500 2,603,300 2,948,000 1,801,800
รวมงบลงทุน 2,623,700 1,426,500 2,603,300 2,948,000 1,801,800

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,623,700 1,426,500 2,672,383 2,990,000 1,851,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,623,700 1,426,500 2,672,383 2,990,000 1,851,800

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 2,575 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 2,575 0 20,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 2,575 0 20,000 15,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,500 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 9,500 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 9,500 2,575 0 20,000 15,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษน้ํา"

0 0 430 10,000 -50 % 5,000

ปรับปรุงภูมิทัศน สวนสาธารณะ หน้า อบต. 9,885 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,885 0 430 10,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 10,000 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 19,885 0 430 10,000 5,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 19,885 0 430 10,000 5,000
รวมแผนงานการเกษตร 29,385 2,575 430 30,000 20,000

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:24:26 หน้า : 63/65



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

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อซุ้มน็อคดาวน 0 0 245,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 245,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 245,000 0 0

รวมงานตลาดสด 0 0 245,000 0 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 245,000 0 0

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 80,004 92,146 112,756 132,700 0 % 132,700

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 4,670 6,000 16.67 % 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,191,600 5,360,400 5,745,800 5,903,200 25.87 % 7,430,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,010,400 1,084,000 1,097,600 1,116,800 55.69 % 1,738,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 48,000 50,000 48,000 48,000 0 % 48,000

สํารองจาย 57,000 255,898 8,080 200,000 -25 % 150,000
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รายจายตามข้อผูกพัน 165,662 135,806 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตรแหงประเทศไทย 0 0 0 10,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 50,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 85,788 85,788 1.49 % 87,066

เงินสมบทกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

157,065 169,220 187,628 183,861 4.95 % 192,960

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,709,731 7,147,470 7,340,322 7,836,349 9,931,926
รวมงบกลาง 6,709,731 7,147,470 7,340,322 7,836,349 9,931,926
รวมงบกลาง 6,709,731 7,147,470 7,340,322 7,836,349 9,931,926

รวมแผนงานงบกลาง 6,709,731 7,147,470 7,340,322 7,836,349 9,931,926
รวมทุกแผนงาน 26,349,442.02 25,631,967.15 27,110,520.13 32,086,100 33,529,708
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม

อําเภอ ประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,529,708 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,415,240 บาท

งบบุคลากร รวม 6,486,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,416,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยาง
อื่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายก
องคการบริหารสวนตําบล และการจายเงินคาเบี้ยประชุม
กรรมการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยก
รายละเอียด ดังนี้
     (1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 21,120 บาท จํานวน 12 เดือน
     (2)  เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
     (1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
     (2)  คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
     (1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
     (2)  คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือน
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 172,800 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้
     (1) คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
     (2) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,627,200 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกราย
ละเอียด ดังนี้
     (1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12
 เดือน
     (2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน
     (3) คาตอบแทนคณะสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 16 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,069,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,800,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
ดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 156,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือนเทา
กับอัตราเงินประจําตําแหนง และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หนังสือดวนที่
สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือดวนที่
สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 895,920 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 9 ตุลาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
งานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 หนังสือดวนที่
สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 7 สิงหาคม 2558  และหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น จํานวนอัตรามตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ป
งบประมาณ 2564-2567 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,823,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 

ค่าใช้สอย รวม 823,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 246,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ใน
เขตบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562   เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการของอคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามหนังสือดวนที่
สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร กรณีองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นมีความประสงคจะเชาเครื่องถายเอกสาร  ให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อเชาเครื่องถาย
เอกสาร  โดยเชาแบบยอ-ขยาย  ในอัดตราดังตอไปนี้  
1. ปริมาณถายขั้นต่ํา 5,000 แผน / เดือน อัตรา 2,400
 บาท  หมายเหตุ แผนที่ 5,001 ขึ้นไปคาบริการ 0.33 บาท
2.  ปริมาณการถายขั้นต่ํา10,000 แผน / เดือน อัตรา 3,500
 บาท  หมายเหตุ แผนที่ 10,001 ขึ้นไปคาบริการ 0.32 บาท
กรณีทําสัญญาเชา 1 ป  เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการของอคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน เชนเชาเครื่องถายเอกสาร เปนต้น (ยกเว้นคาเชา
บ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนโรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาประกัน คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามกฏหมาย ตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ คาติตั้งโทรศัพท คาใช้จายตาง ๆในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้นตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงถายในและเครื่อง
โทรศัพทภายใน ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ
.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

    เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เพื่อจายเปน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง คา
บริการด้วย และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเปนต้องจายเกี่ยวกับการรับรอง
หรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือ
ทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจายตามเกณฑหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 ในอัตราไมเกินปละร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวมรายได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจายขาดสะสม ของ
องคการบริหารสวนตําบล และเงินที่มีผู้อุทิศ
    เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่มตาง ๆ
 เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนต้อง
จายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น โดยตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 170,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - คาใช้จายในการเดินทางไปอบรมและ
สัมมนา เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะ
สม โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 พระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น สําหรับการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด ตามที่กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทน
บุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาใช้สอยและ
วัสดุ คาสาธารณูปโภค คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง 
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 4
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 4
     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินการ
เลือกตั้งท้องถิ่น
 ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาพานพุมดอกไม้  พานประดับพุมดอกไม้ พา
รพุมเงินพุมทองกวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือ พวงมาลา สําหับวางอนุเสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศตาง ๆ
เพื่อจายเปฌนคาหรีด หรือพวงมาลา สําหรับสักการศพ ให้เบิก
จายในนามของสวนราชการเปนสวนรวมเฉพาะสักการะศพผู้ที่เคย
ให้ความชวยเหลือ หรือเปนผู้เคยทําประโยชนให้แกประเทศหรือ
สวนราชการจนเปนที่ประจักษชัด
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมททรัพยสินให้ใช้การได้ตามปกติตาม
หนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจรผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตา ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโค้งมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัดสุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card) 
เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 440,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 320,000 บาท

     เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงานหรือที่สาธารณะรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อเปนคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน การเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามหนังสือดวนที่
สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 106,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 20000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 36,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติด
ตั้ง ขนาด 20000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 20000 บีทียู แบบแยก
สวน
     2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
     3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
     4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
     5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอก
อากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุ
ไฟฟ้า (Ionizer) เปนต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และ
อุปกรณสามารถทําความสะอาดได้
        - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
        - ชนิดติดผนัง
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        สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้นเปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอก
อากาศ
      6) มีความหนวงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร
      7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3
) ให้เปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้ง
ที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยว
กับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสงู (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
        - ถ้าจํานวนบีทียูเทากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต
ทที่น้อยกวา
        - ถ้าจํานวนจํานวนบีทียูไมเทากัน ให้นําจํานวนบีทียูหาร
ด้วยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต) ผลที่ได้คือคา EER ถ้าคาของ EER 
สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัด
พลังงานได้ดีกวา
     8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
        (1) แบบแยกสวนประกอบด้วยอปุกรณดังนี้ สวิตช 1
 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม
เกิน 15 เมตร
     9) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้ง
แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
        (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
            ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
            ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
        (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
            ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
            ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
        (3) ชนิดติดผนัง
            ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
     เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 70,000 บาท
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     เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเปนรายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่อง
บิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนต้น ไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เปนรายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑรวมถึงเปนรายจายที่ต้องชําระพร้อม
อุปกรณ เชน คาขนสง คาภาษีคาประกันภัยคาติดตั้ง ฯลฯ
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 706,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 685,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ
เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือดวนที่
สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 313,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานกองคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 108,000 บาท
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โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 90,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย เชน คาคัดลอก
ข้อมูลที่ดิน คาถายเอกสาร คาแสกนภาพระวางแผนที่ คาปฏิบัติ
งานลวงเวลาในวันทําการ/วันหยุดในการจัดทําแผนที่แมบท คา
วัสดุอุปกรณ และคาจ้างเหมา ฯลฯ
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาซอมแซมททรัพยสินให้ใช้การได้ ตามปกติตาม
หนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัดสุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card) 
เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณีย
อากร, คาเชาตู้ไปรษณีย, คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามหนังสือดวนที่
สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 21,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้บานเปดกระจก จํานวน 1 ตู้ ขนาด กว้าง 40 X ลึก 45 X 
สูง 183 เซนติเมตร

จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้บานเปดกระจก จํานวน 1
 ตู้ ขนาด กว้าง 40 X ลึก 45 X สูง 183 เซนติเมตร
     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง 2 ตู้ ขนาด กว้าง 914 x ลึก 457 x 
สูง 1829 มม.

จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง 2
 ตู้ ขนาด กว้าง 914 x ลึก 457 x สูง 1829 มม.)
     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) - สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,281,000 บาท

งบบุคลากร รวม 444,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 444,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 127,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตาม
หนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลจํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ
.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือดวนที่
สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง จํานวนอัตรามตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือดวนที่
สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 753,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 16,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

ค่าใช้สอย รวม 524,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 324,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:25:01 หน้า : 38/119



โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องคการบริหารสวน
ตําบลประจันตคาม

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการเพื่อจายเปนคาใช้จาย
ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องคการ
บริหารสวนตําบลประจันตคาม)
เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ, เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร, คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ, เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร, คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาซอมแซมททรัพยสินให้ใช้การได้ ตามปกติตาม
หนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 198,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโค้งมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัดสุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card) 
เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 12000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 17,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 12000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
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     1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 12000 บีทียู แบบแยก
สวน
     2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
     3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
     4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
     5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอก
อากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุ
ไฟฟ้า (Ionizer) เปนต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และ
อุปกรณสามารถทําความสะอาดได้
        - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
        - ชนิดติดผนัง
        สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้นเปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอก
อากาศ
      6) มีความหนวงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร
      7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3
) ให้เปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้ง
ที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยว
กับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสงู (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
        - ถ้าจํานวนบีทียูเทากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต
ทที่น้อยกวา
        - ถ้าจํานวนจํานวนบีทียูไมเทากัน ให้นําจํานวนบีทียูหาร
ด้วยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต) ผลที่ได้คือคา EER ถ้าคาของ EER 
สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัด
พลังงานได้ดีกวา
     8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
        (1) แบบแยกสวนประกอบด้วยอปุกรณดังนี้ สวิตช 1
 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม
เกิน 15 เมตร
     9) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้ง
แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
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        (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
            ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
            ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
        (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
            ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
            ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
        (3) ชนิดติดผนัง
            ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
     เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งบเงินอุดหนุน รวม 67,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 67,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 67,000 บาท
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     เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้กับ อําเภอประจันตคาม (ศป.ปส.อ
.ประจันตคาม) เพื่อดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 67,000 บาทรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
     1) กิจกรรม : การรณรงคประชาสัมพันธและสร้างจิตสํานึกใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
     2) กิจกรรม : จัดตั้งขุดตรวจจุดสกัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จํานวน 9,000 บาท
     3) กิจกรรม : จัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณเพื่อค้น
หาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติเข้ารับการบําบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
     4) กิจกรรม : การแขงขันกีฬาประชาชน และเยาวชนต้านภัย
ยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
     5) กิจกรรม : การค้นหา ดูแล และติดตามผู้ผานการบําบัด
โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอมุงสูสังคมสุข
ภาวะ พัฒนาประเทศไทยสูความยั่งยืน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 จํานวน 8,000 บาท
     6) กิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 12,000 บาท
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจากเหตุสาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนที่ได้
รับความเดือดร้อน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารง
ชีพ โดยอาจให้เปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อให้การชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป  (พ.ศ. 2561-2565)

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

  เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลืองราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 714,280 บาท

งบบุคลากร รวม 446,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 446,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 404,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2567 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2567 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 268,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 208,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
ธุรการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ, เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร, คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
เชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน
ในการฝึกอบรม
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน - คาใช้จายในการเดินทางไปอบรมและสัมมนา เพื่อจาย
เปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเงินวัดเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับรายจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง  และคาใช้
จายและคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใช้จาย
อื่น ๆที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตา ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัดสุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card) 
เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,906,422 บาท
งบบุคลากร รวม 1,202,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,202,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 744,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2567 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลจํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนคาตอบ
แทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,240 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2567 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,180 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง จํานวนอัตรามตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2567 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,894,162 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเชน
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําป เพื่อจายเงินประโยนชตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมรลักษณะเปนเงิรรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ
.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 

ค่าใช้สอย รวม 860,480 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานดูแล
เด็กประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 

โครงการติดตั้งมิเตอรไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลประ
จันตคาม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งมิเตอรไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลประจันตคาม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

โครงการยิ้มสดใสหางไกลฟันผุ จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการยิ้มสดใสหางไกลฟัน
ผุ เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา จํานวน 587,480 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)
     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ประจันตคาม) ดังนี้
             1. คาจัดการเรียนการสอน
            - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 – 5 ป
            - อัตราคนละ 1,700 บาท/ป จํานวน 76 คน
        2. คาหนังสือเรียน
            - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป
            - อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 76 คน
        3. คาอุปกรณการเรียน
            - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป
            - อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 76 คน
        4. คาเครื่องแบบนักเรียน
            - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป
            - อัตราคนละ 300 บาท/ป จํานวน 76 คน
        5. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
            - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป
            - อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน 76 คน
        6. คาอาหารกลางวัน
            - อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 76 คน จํานวน 245 วัน
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ค่าวัสดุ รวม 918,682 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตา ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 858,682 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เปนต้น ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ อาทิเชน นม ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสร้าง เชน คายางมะตอยสําเร็จ
รูป หินคลุก ไม้ตาง ๆ ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ทอน้ําและ
วัสดุกอสร้างอื่น ๆ ฯลฯ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระ
ย เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้าง
มือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card) 
เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

 เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงานหรือที่สาธารณะรวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 190,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 190,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 12000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 12000 บีที
ยู จํานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 12000 บีทียู แบบแยก
สวน
     2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
     3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
     4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
     5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอก
อากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุ
ไฟฟ้า (Ionizer) เปนต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และ
อุปกรณสามารถทําความสะอาดได้
        - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
        - ชนิดติดผนัง
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        สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้นเปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอก
อากาศ
      6) มีความหนวงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร
      7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3
) ให้เปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้ง
ที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยว
กับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสงู (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
        - ถ้าจํานวนบีทียูเทากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต
ทที่น้อยกวา
        - ถ้าจํานวนจํานวนบีทียูไมเทากัน ให้นําจํานวนบีทียูหาร
ด้วยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต) ผลที่ได้คือคา EER ถ้าคาของ EER 
สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัด
พลังงานได้ดีกวา
     8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
        (1) แบบแยกสวนประกอบด้วยอปุกรณดังนี้ สวิตช 1
 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม
เกิน 15 เมตร
     9) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้ง
แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
        (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
            ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
            ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
        (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
            ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
            ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
        (3) ชนิดติดผนัง
            ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
     เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด
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ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 24000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 12000 บีทียู แบบแยก
สวน
     2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
     3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
     4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
     5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอก
อากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุ
ไฟฟ้า (Ionizer) เปนต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และ
อุปกรณสามารถทําความสะอาดได้
        - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
        - ชนิดติดผนัง
        สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้นเปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอก
อากาศ
      6) มีความหนวงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร
      7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3
) ให้เปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้ง
ที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยว
กับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสงู (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
        - ถ้าจํานวนบีทียูเทากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต
ทที่น้อยกวา
        - ถ้าจํานวนจํานวนบีทียูไมเทากัน ให้นําจํานวนบีทียูหาร
ด้วยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต) ผลที่ได้คือคา EER ถ้าคาของ EER 
สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัด
พลังงานได้ดีกวา
     8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
        (1) แบบแยกสวนประกอบด้วยอปุกรณดังนี้ สวิตช 1
 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม
เกิน 15 เมตร
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     9) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้ง
แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
        (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
            ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
            ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
        (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
            ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
            ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
        (3) ชนิดติดผนัง
            ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
     เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ติดตั้งกล้องวงจรปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งกล้องวงจรปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 ศูนย ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ ฯลฯ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 44,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
       1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
       2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
           - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
           - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
           - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
           - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
           - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
           - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
           - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม และ
โรงเรียนวัดดงไชยมัน

จํานวน 1,620,000 บาท

     เพื่อจายอุดหนุน สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล
ประจันตคาม และโรงเรียนวัดดงไชยมัน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
ให้กับ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม และโรงเรียนวัดดงไชย
มัน เพื่อดําเนินโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
อนุบาลประจันตคาม และโรงเรียนวัดดงไชยมัน จํานวน 405
 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
     เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2562
     เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 520,000 บาท

งบบุคลากร รวม 132,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 132,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 127,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2567 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลจํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-
2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือนเทา
กับอัตราเงินประจําตําแหนง และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 388,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 125,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเชน
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําป เพื่อจายเงินประโยนชตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมรลักษณะเปนเงิรรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ
.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเปนคาตอบแทบบริบาล เดือนละ 5,000 บาท ตอคนตอ
เดือน จํานวน 2 คน เปนเงิน 120,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 193,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (คาถายเอกสาร คา
เย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ)เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน เชนเชาเครื่องถายเอกสาร เปน
ต้น (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามกฏหมาย ตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติตั้งโทรศัพท คาใช้จายตาง ๆใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงถายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน 
                 ฯลฯ
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ 2564

จํานวน 108,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
สาธารณสุขประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนที่ได้
รับความเดือดร้อน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารง
ชีพ โดยอาจให้เปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อให้การชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป  (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า)

จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)   60,000  บาท
  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิงสมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขันติยราชนารี และแนวทาง
การตั้งงบประมาณตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลีและผ้า
พันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงเงิน กระดาษกรอง จุกตาง ๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 180,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข(หมูบ้านละ 20,000 บาท)

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนให้กับอสม.ของแตละหมูบ้านหมูบ้าน
ละ 20,000 บาท  ตามโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข ประจําป งบประมาณ 2564

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:25:01 หน้า : 76/119



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 406,760 บาท

งบบุคลากร รวม 296,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 296,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 296,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
ดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
 

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการสายใยสัมพันธชวงปดภาคเรียน จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการสายใยสัมพันธชวง
ปดภาคเรียน เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,121,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,104,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,104,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 560,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2569 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลจํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2567 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 410,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2567 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง จํานวนอัตรามตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2567 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
 

งบดําเนินงาน รวม 1,009,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ
เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.2/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คารางวัดที่ดินสาธารณประโยชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ประจันตคาม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาคารังวัดที่ดินสาธารณประโยชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

จํานวน 108,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บและ
กําจัดขยะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาบริการคนงานประจํารถยนตบรรทุกกระเช้าซอม
ไฟฟ้า

จํานวน 108,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บและ
กําจัดขยะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน - คาใช้จายในการเดินทางไปอบรมและสัมมนา เพื่อจาย
เปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจรผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 80,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสร้าง เชน คายางมะตอยสําเร็จรูป หิน
คลุก ไม้ตาง ๆ ปูนซีเมนต ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น ทอน้ําและวัสดุกอสร้างอื่น ๆ ฯลฯ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระ
ย เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้าง
มือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโค้งมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัดสุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card) 
เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร
น้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลว
เปด - ปดแกส ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 8,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก (มือจับฝัง) จํานวน 1 ตู้ ขนาด 
กว้าง 379 x ลึก 459 x สูง 940 มิลลิเมตร

จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก (มือจับ
ฝัง) จํานวน 1 ตู้ ขนาด กว้าง 379 x ลึก 459 x สูง 940 มิลลิเมตร

     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 1 ตู้ ขนาด กว้าง 914 x ลึก 
457 x สูง 1,829 มิลลิเมตร

จํานวน 4,900 บาท

      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 1
 ตู้ ขนาด กว้าง 914 x ลึก 457 x สูง 1,829 มิลลิเมตร
     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 336,000 บาท
งบลงทุน รวม 336,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 336,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายไฟโซลาเซลรายทาง หมูที่ 7 บ้านดงไชยมัน จํานวน 193,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาขยายไฟโซลาเซลรายทาง หมูที่ 7 บ้านดงไชย
มัน
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการขยายไฟรายทาง หมูที่ 8 บ้านบางไผ ถนน หมูที่ 8 บ้านบาง
ไผ ถึง หมูที่ 7 บ้านดงไชยมัน

จํานวน 143,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาขยายไฟรายทาง หมูที่ 8 บ้านบางไผ ถนน หมู
ที่ 8 บ้านบางไผ ถึง หมูที่ 7 บ้านดงไชยมัน
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สวนสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบล
ประจันตคาม

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน สวนสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 748,360 บาท
งบบุคลากร รวม 213,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 213,360 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 183,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2567 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง จํานวนอัตรามตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2567 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
 

งบดําเนินงาน รวม 535,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บและกําจัดขยะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 135,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บและ
กําจัดขยะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับรายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตา ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 875,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 875,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 875,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาสายสัมพันธ กํานัน ผู้ใหญบ้าน จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬา เชน คาใช้จายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน คา
ใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน คาอุปกรณการ
กีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบ
คุม หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา คาใช้จายอื่น ๆ ที่ใช้ในการแขงขัน
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นห้า
ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด เชน คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาเชนหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้า
รวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ คาโลหรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เพื่อ
เปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะ
การแขงขัน คาใช้จายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน
กีฬา ริ้วขบวนกีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง คาเชนอุปกรณ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน ฯลฯ
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นห้า
ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการคัดแยกขยะชุมชนองคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการคัดแยกขยะชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม เชน คารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการโคกหนองนาโมเดล จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการโคกหนองนา
โมเดล เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาคมหมูบ้านและการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประชาคมหมูบ้านและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการตลาดนัดวิถีชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการตลาดนัดวิถีชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม เชน คาพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการประกวดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการประกวดครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ, เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร, คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
เชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน
ในการฝึกอบรม
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองคการบริหารสวนตําบล
ประจันตคาม (ศูนยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)

จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงองคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม (ศูนย
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้
นําชุมชน

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้
บริหาร สมาชิก พนักงานและผู้นําชุมชน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(รัชกาลที่ 10)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัว (รัชกาลที่ 10) เชน คาพิธี
ทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คา
ใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พระบรมราชินี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เชน คาพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันพอแหง
ชาติ เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
ตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หวงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปงปอง ไม้ตีปงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบ
ตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสอง
มือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขาย
ตะกร้อ นกหวีต นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขาย
กีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยบอลล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 144,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 144,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 144,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมกวนข้าวทิพย จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมกวนข้าว
ทิพย เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนและบํารุงศาสนา-ประเพณีหลอเทียน
พรรษา

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนและ
บํารุงศาสนา-ประเพณีหลอเทียนพรรษา เชน คาพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง จํานวน 54,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวัน
ลอยกระทง เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายใน
การประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการสืบสารประเพณีวันสงกรานต (วันไหลประจันตคาม) จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการสืบสารประเพณีวัน
สงกรานต เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายใน
การประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,851,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสร้าง เชน คายางมะตอยสําเร็จ
รูป หินคลุก ไม้ตาง ๆ ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ทอน้ําและ
วัสดุกอสร้างอื่น ๆ ฯลฯ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระ
ย เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้าง
มือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 1,801,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,801,800 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านเกาะเสือ 
จากถนน คสล. เดิม ถึงสามแยกท้าย ทุง หมูที่ 1 บ้านเกาะเสือ

จํานวน 198,900 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 1 จากถนน คสล. เดิม ถึงสามแยกท้าย
ทุง หมูที่ 1 บ้านเกาะเสือ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้องลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง มีพื้นที่
ไมน้อยกวา 320 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอ
สร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวน
ตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านโนนยาว 
จากบ้านนางจีน ทองแทง ถึงบ้าน นายจรัญ ทองแทง

จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 1 จากบ้านนางจีน ทองแทง ถึง
บ้าน นายจรัญ ทองแทง หมูที่ 3 บ้านโนนยาว ขนาดกว้าง 3
 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้องลงดินลูกรังไหล
ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไมน้อยกวา 321 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
มาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของ
องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมูที่ 10 บ้านหัวดงไชย
มัน จากบ้านนายอุทัย บัวทอง ถึงบ้าน นางทอง คูคิด

จํานวน 198,900 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 10 บ้านหัวดงไชยมัน จากบ้านนาย
อุทัย บัวทอง ถึงบ้าน นางทอง คูคิด หมูที่ 10 บ้านหัวดงไชย
มัน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้องลง
ดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไมน้อยกวา 320 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
ประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานงานกอสร้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมูที่ 4 บ้านเมืองใหม 
จากข้างกําแพงบ้านนางนิภา สิทธิมงคล ถึงข้างวัดทัพช้าง

จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 4 บ้านเมืองใหม จากข้างกําแพงบ้าน
นางนิภา สิทธิมงคล ถึงข้างวัดทัพช้าง หมูที่ 4 บ้านเมือง
ใหม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อง
ลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไมน้อยกวา 321 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหาร
สวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
งานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมูที่ 6 บ้านโคกไขเตา 
จากทางลงถนนชลประทาน ถึงบ้าน นางบุญเสริม อาสา

จํานวน 61,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 6 บ้านโคกไขเตา จากทางลงถนนชล
ประทาน ถึงบ้าน นางบุญเสริม อาสา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 25
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้องลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง มีพื้นที่
ไมน้อยกวา 100 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอ
สร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวน
ตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมูที่ 6 บ้านโคกไขเตา 
จากทางลงถนนชลประทาน ถึงบ้าน อาจารยนงเยาว รักษาถ้อย

จํานวน 116,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 6 บ้านโคกไขเตา จากทางลงถนนชล
ประทาน ถึงบ้าน อาจารยนงเยาว รักษาถ้อย ขนาดกว้าง 3
 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้องลงดินลูกรังไหลทาง 2
 ข้าง มีพื้นที่ไมน้อยกวา 186 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
มาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของ
องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการกอสร้างถนนแอลฟัลติก หมูที่ 11 บ้านกุดตาเสก จากบ้าน 
นายลําดวล สุวรรณโชติ ถึงบ้าน นายรัศมี พวงไพโรจน

จํานวน 198,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนแอลฟัลติก หมูที่ 11 บ้านกุดตา
เสก จากบ้าน นายลําดวล สุวรรณโชติ ถึงบ้าน นายรัศมี พวง
ไพโรจน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.05 เมตร มี
พื้นที่ไมน้อยกวา 475 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงาน
กอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวน
ตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการกอสร้างเสริมถนนดินลูกรัง หมูที่ 9 บ้านชองแคบ จากบ้าน 
นายสมคิด เป่ยมสมบูรณ ถึงสุดเขตหมูที่ 9

จํานวน 199,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างเสริมถนนดินลูกรัง หมูที่ 9 บ้านชอง
แคบ จากบ้าน นายสมคิด เป่ยมสมบูรณ ถึงสุดเขตหมูที่ 9 บ้าน
ชองแคบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.70
 เมตร (ลงดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ลงดินลูกรังสูงเฉลี่ย 0.20
 เมตร) (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหาร
สวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
งานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังขององคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนดินลูกรังภายในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงไชยมัน

จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล
ประจันตคามและศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงไชยมัน
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

วันที่พิมพ : 27/8/2563  15:25:01 หน้า : 112/119



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดขี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอน
เบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้าง
ป่า รักษน้ํา"

จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษน้ํา" เชน คาพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,931,926 บาท

งบกลาง รวม 9,931,926 บาท
งบกลาง รวม 9,931,926 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 132,700 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวด ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ
 ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคา
จ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว คิดเปน
เงิน 132,700 บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

     ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่
ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํา
งานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของ คาจ้างทั้ง
ป (มกราคม – ธันวาคม)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,430,400 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้
ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบ
ประมาณ 2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปย้อน
หลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เปนการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,738,800 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการ ให้แก คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้
กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมา
กอน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2561 โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปย้อนหลัง และข้อมูล
จํานวนคนพิการที่ได้บันทึกกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชี
รายชื่อ โดยดําเนินการจานเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เปนการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน เปนการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกร
ปครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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สํารองจาย จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้าในกรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดป โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเปนสวน
รวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวีธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
   

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดจราจร เชน ทาสี ตีเส้นทางเดิน
รถ ทางเท้า ทางข้าม เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผง
กั้นฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2539

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 87,066 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกอง
ทุน พ.ศ. 2561 ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละของคาบริการสาธารณ
สุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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เงินสมบทกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นสมทบ 1 สวน และรัฐบาลสมทบ 1 สวน โดยในสวนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นควรมีจํานวนเทาที่ประชาชนจายเข้า
กองทุนและไมควรเกิน 365 บาทตอคนตอป และเปนไปด้วยความ
อิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเปนการสงเสริมให้ประชาชน
มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชนสุขที่
ประชาชนจะได้รับเปนสําคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคง
ของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

      ตั้งงบประมาณไว้ใน งบ/หมวดงบกลาง ประเภทเงินชวย
เหลือ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 192,960 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กทบ.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปและมีให้นําราย
รับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ (19,295,999 X 1% = 192,960) จึงตั้งจาย
ไว้ 192,960 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2546
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

15,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

87,066

เงินสมบทกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

132,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,430,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

192,960

สํารองจ่าย 150,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,738,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

15,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

87,066

เงินสมบทกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

132,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,430,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

192,960

สํารองจ่าย 150,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,738,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 593,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 12,000 5,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

110,000

เงินเดือนพนักงาน 560,000 296,760 127,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000

ค่าเบี้ยประชุม 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

125,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

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

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,627,200 1,627,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

172,800 172,800

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 420,240 280,000 895,920 2,190,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 24,000 156,000 207,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

27,180 13,000 50,000 200,180

เงินเดือนพนักงาน 1,149,120 127,000 2,800,000 5,059,880

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,000 10,000 70,000 114,000

ค่าเบี้ยประชุม 80,000 130,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 175,000

ค่าเช่าบ้าน 16,000 92,000 186,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000 30,000 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
เล่มหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

10,000 5,000

ค่ารางวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลประจันตคาม

50,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานจัด
ทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการคนงาน
ประจํารถยนต์บรรทุก
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานจัดเก็บและ
กําจัดขยะประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 30,000 35,000

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย

246,000 246,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 42,000 42,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
เล่มหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

5,000 5,000 25,000

ค่ารางวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลประจันตคาม

50,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานจัด
ทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการคนงาน
ประจํารถยนต์บรรทุก
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานจัดเก็บและ
กําจัดขยะประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
กองคลังประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
ธุรการประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
สาธารณสุขประจําปีงบ
ประมาณ 2564

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก

198,000 198,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
กองคลังประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

108,000 108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
ธุรการประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

108,000 108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

324,000 324,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
สาธารณสุขประจําปีงบ
ประมาณ 2564

108,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563  15:26:11 หน้า : 8/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนอนุบาลประ
จันตคาม

โครงการปรับข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่ากําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

340,000

ค่าจัดโครงการท้องถิ่น
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "จิตอาสา สร้าง
ป่า รักษ์น้ํา"

5,000

ค่าจัดโครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
เด็กและเยาวชน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนอนุบาลประ
จันตคาม

10,000 10,000

โครงการปรับข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

90,000 90,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000 25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่ากําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

340,000

ค่าจัดโครงการท้องถิ่น
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "จิตอาสา สร้าง
ป่า รักษ์น้ํา"

5,000

ค่าจัดโครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
เด็กและเยาวชน

45,000 45,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 20,000 250,000 390,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาสายสัมพันธ์ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

60,000

โครงการคัดแยกขยะ
ชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลประจันตคาม

50,000

โครงการโคกหนองนา
โมเดล

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
กวนข้าวทิพย์

10,000

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000 200,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

10,000 10,000

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาสายสัมพันธ์ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

60,000

โครงการคัดแยกขยะ
ชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลประจันตคาม

50,000

โครงการโคกหนองนา
โมเดล

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
กวนข้าวทิพย์

10,000

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พระบรมราชินี

5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นประชาคม
หมู่บ้านและการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

5,000

โครงการตลาดนัดวิถี
ชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลประ
จันตคาม

30,000

โครงการประกวดครัว
เรือนเศรษฐกิจพอเพียง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พระบรมราชินี

5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 30,000 30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นประชาคม
หมู่บ้านและการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

5,000

โครงการตลาดนัดวิถี
ชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลประ
จันตคาม

30,000

โครงการประกวดครัว
เรือนเศรษฐกิจพอเพียง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สวนสาธารณะ 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลประจันตคาม

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขความเดือดร้อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจากเหตุ
สาธารณภัย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า)

60,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลประจันตคาม

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 20,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563  15:26:11 หน้า : 15/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สวนสาธารณะ 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลประจันตคาม

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขความเดือดร้อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจากเหตุ
สาธารณภัย

100,000 100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า)

60,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลประจันตคาม

85,000 85,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยิ้มสดใสห่าง
ไกลฟันผุ

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

โครงการส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วน
ตําบลประจันตคาม 
(ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง)

150,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนและบํารุง
ศาสนา-ประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา

20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา

โครงการสายใยสัมพันธ์
ช่วงปิดภาคเรียน

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยิ้มสดใสห่าง
ไกลฟันผุ

15,000 15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วน
ตําบลประจันตคาม 
(ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง)

150,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนและบํารุง
ศาสนา-ประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา

20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา

587,480 587,480

โครงการสายใยสัมพันธ์
ช่วงปิดภาคเรียน

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยวันลอย
กระทง

54,500

โครงการสืบสาร
ประเพณีวันสงกรานต์ 
(วันไหลประจันตคาม)

60,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหาร
และการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิก ข้า
ราชการ พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชน

400,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยวันลอย
กระทง

54,500

โครงการสืบสาร
ประเพณีวันสงกรานต์ 
(วันไหลประจันตคาม)

60,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหาร
และการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิก ข้า
ราชการ พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชน

400,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 130,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 30,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 220,000 330,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 220,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 80,000 280,000

วัสดุกีฬา 30,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 50,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
10 ลิ้นชัก (มือจับฝัง) 
จํานวน 1 ตู้ ขนาด 
กว้าง 379 x ลึก 459 x 
สูง 940 มิลลิเมตร

3,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 858,682 858,682

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 160,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 8,000 70,000 88,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000 150,000 330,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 50,000 70,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 6,000 40,000 46,000

ค่าไฟฟ้า 20,000 320,000 340,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 60,000 60,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
10 ลิ้นชัก (มือจับฝัง) 
จํานวน 1 ตู้ ขนาด 
กว้าง 379 x ลึก 459 x 
สูง 940 มิลลิเมตร

3,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้บานเปิด
กระจก จํานวน 1 ตู้ 
ขนาด กว้าง 40 X ลึก 
45 X สูง 183 
เซนติเมตร

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจกสูง 2 ตู้ ขนาด 
กว้าง 914 x ลึก 457 x 
สูง 1829 มม.

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจกสูง จํานวน 1 ตู้ 
ขนาด กว้าง 914 x ลึก 
457 x สูง 1,829 
มิลลิเมตร

4,900

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมติดตั้ง ขนาด 
20000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้บานเปิด
กระจก จํานวน 1 ตู้ 
ขนาด กว้าง 40 X ลึก 
45 X สูง 183 
เซนติเมตร

4,500 4,500

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจกสูง 2 ตู้ ขนาด 
กว้าง 914 x ลึก 457 x 
สูง 1829 มม.

9,800 9,800

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจกสูง จํานวน 1 ตู้ 
ขนาด กว้าง 914 x ลึก 
457 x สูง 1,829 
มิลลิเมตร

4,900

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมติดตั้ง ขนาด 
20000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

36,000 36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง 
ขนาด 12000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง 
ขนาด 12000 บีทียู 
จํานวน 4 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง 
ขนาด 24000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 
ศูนย์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง 
ขนาด 12000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

17,000 17,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง 
ขนาด 12000 บีทียู 
จํานวน 4 เครื่อง

68,000 68,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง 
ขนาด 24000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

28,000 28,000

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 
ศูนย์

50,000 50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 2 เครื่อง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 บ้านเกาะเสือ จาก
ถนน คสล. เดิม ถึงสาม
แยกท้าย ทุ่ง หมู่ที่ 1 
บ้านเกาะเสือ

198,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 บ้านโนนยาว จาก
บ้านนางจีน ทองแท่ง 
ถึงบ้าน นายจรัญ ทอง
แท่ง

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

7,500 7,500

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 2 เครื่อง

44,000 44,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

70,000 70,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 บ้านเกาะเสือ จาก
ถนน คสล. เดิม ถึงสาม
แยกท้าย ทุ่ง หมู่ที่ 1 
บ้านเกาะเสือ

198,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 บ้านโนนยาว จาก
บ้านนางจีน ทองแท่ง 
ถึงบ้าน นายจรัญ ทอง
แท่ง

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่
ที่ 10 บ้านหัวดงไชยมัน 
จากบ้านนายอุทัย บัว
ทอง ถึงบ้าน นางทอง คู่
คิด

198,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่
ที่ 4 บ้านเมืองใหม่ จาก
ข้างกําแพงบ้านนางนิภา 
สิทธิมงคล ถึงข้างวัดทัพ
ช้าง

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่
ที่ 6 บ้านโคกไข่เต่า 
จากทางลงถนนชล
ประทาน ถึงบ้าน นาง
บุญเสริม อาสา

61,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่
ที่ 6 บ้านโคกไข่เต่า 
จากทางลงถนนชล
ประทาน ถึงบ้าน 
อาจารย์นงเยาว์ รักษา
ถ้อย

116,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่
ที่ 10 บ้านหัวดงไชยมัน 
จากบ้านนายอุทัย บัว
ทอง ถึงบ้าน นางทอง คู่
คิด

198,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่
ที่ 4 บ้านเมืองใหม่ จาก
ข้างกําแพงบ้านนางนิภา 
สิทธิมงคล ถึงข้างวัดทัพ
ช้าง

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่
ที่ 6 บ้านโคกไข่เต่า 
จากทางลงถนนชล
ประทาน ถึงบ้าน นาง
บุญเสริม อาสา

61,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่
ที่ 6 บ้านโคกไข่เต่า 
จากทางลงถนนชล
ประทาน ถึงบ้าน 
อาจารย์นงเยาว์ รักษา
ถ้อย

116,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
แอลฟัลติก หมู่ที่ 11 
บ้านกุดตาเสก จากบ้าน 
นายลําดวล สุวรรณโชติ 
ถึงบ้าน นายรัศมี พวง
ไพโรจน์

198,000

โครงการก่อสร้างเสริม
ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 
บ้านช่องแคบ จากบ้าน 
นายสมคิด เปี่ยม
สมบูรณ์ ถึงสุดเขตหมู่ที่ 
9

199,000

โครงการขยายไฟโซล่า
เซล์รายทาง หมู่ที่ 7 
บ้านดงไชยมัน

193,000

โครงการขยายไฟราย
ทาง หมู่ที่ 8 บ้านบางไผ่ 
ถนน หมู่ที่ 8 บ้านบาง
ไผ่ ถึง หมู่ที่ 7 บ้านดง
ไชยมัน

143,000

โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลประ
จันตคาม

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
แอลฟัลติก หมู่ที่ 11 
บ้านกุดตาเสก จากบ้าน 
นายลําดวล สุวรรณโชติ 
ถึงบ้าน นายรัศมี พวง
ไพโรจน์

198,000

โครงการก่อสร้างเสริม
ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 
บ้านช่องแคบ จากบ้าน 
นายสมคิด เปี่ยม
สมบูรณ์ ถึงสุดเขตหมู่ที่ 
9

199,000

โครงการขยายไฟโซล่า
เซล์รายทาง หมู่ที่ 7 
บ้านดงไชยมัน

193,000

โครงการขยายไฟราย
ทาง หมู่ที่ 8 บ้านบางไผ่ 
ถนน หมู่ที่ 8 บ้านบาง
ไผ่ ถึง หมู่ที่ 7 บ้านดง
ไชยมัน

143,000

โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลประ
จันตคาม

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลประจันตคาม
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดดงไชยมัน

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน

130,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข(หมู่
บ้านละ 20,000 บาท)

180,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนอนุบาลประ
จันตคาม และโรงเรียน
วัดดงไชยมัน

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลประจันตคาม
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดดงไชยมัน

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน

130,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข(หมู่
บ้านละ 20,000 บาท)

180,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนอนุบาลประ
จันตคาม และโรงเรียน
วัดดงไชยมัน

1,620,000 1,620,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

67,000 67,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

รวม 9,931,926 20,000 1,851,800 294,500 875,000 3,305,980 406,760 700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

รวม 5,620,702 1,401,000 9,122,040 33,529,708
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