
」58∩ nnoヾ ∩∩niυぅνn5aっ 1」mnual」 nl」ИNo

60く ∩η5min■ Oυ旬旬曰くU」 588」 η創118芍 η8」う彫イ11く U」 58潤n`u bζ bb

∩η80く∩∩15UヽИηヽ anl」 mlυ aυ nt」И潤OL∩ η∩ηη剛Oυ
`lul:llmし

oヽく くuUう彫3」 ηCヽ」inUQη 8
1   。 パi   l              ヽ        

“

               `    ^    :   。    ッ    ッ         。
■1彰旬nUくu」 8ヽ3」 00」 b(ζbb L∩ U∩ 31潤 LV鶴 %Oυ腎01an101∩∩1lUうИnianumnUaunllИ脚0しLattun000しn0

L310く LⅦ%ヽυう

υ  υ̂     o          ♂    ^    [   o                 Ⅲl  パ  ^ ～
mn3」Ⅶ18ヽ 1%UQJa」 mannmηυatしa80く∩∩15Uヽνnianllmnua Ⅶ.口 。しどmJ LL∩ ι腎しⅥ8」 しmNaく

(Qυ υη b)釧 .何 .し てζ(貿b脚 lm、η Gり O oく∩∩η、u in′ ηia■ 1lmnuaunt」 η′田0旬く」18∩ ηnL%剛 Oυ :lul■lm

月0く くU」 5彰田η創 η`U司10」 翻` ηttU」 5彰測η創 じdbb偽 魏 欄 因a執前 lギ訴くLし研仇 研 ◎ η
an∩別 bdbo

Ll■亀 l」

蜀く」18∩ ln3JnL10η lヽυl∩ 8喘
40∩u

」5彰∩ηn flって蹴η  ◎酎  ∩t■8n811 釧.何.bdb◎

(aく電o)

(unuSi酪 ⅦnO%うηJ)

unu∩ oく∩∩nlu5Иη5anl」 mnυ aυ nuソ脚o



 
 

 
 
 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   

 

 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้ออีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 55,911,810.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,220,212.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,377,686.90 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 385,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 56,658,344.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 7,161,333.04 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,112,080.90 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 368,612.55 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 110,460.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 34,585,283.55 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 13,320,574.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,463,399.56 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 29,682,371.82 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 9,713,230.70 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,513,010.86 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,648,846.26 บาท

งบลงทุน จํานวน 468,284.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 339,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,268,880.70 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 6,170,963.50 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,753,000.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 6,769,323.37 6,812,000.00 6,812,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,498,459.10 1,088,000.00 1,142,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 458,622.57 500,000.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 146,653.10 130,000.00 80,000.00

หมวดรายได้จากทุน 12,000.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 8,885,058.14 8,530,000.00 8,534,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 24,894,241.51 29,091,299.00 27,466,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 24,894,241.51 29,091,299.00 27,466,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,940,160.00 14,000,000.00 15,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,940,160.00 14,000,000.00 15,000,000.00

รวม 46,719,459.65 51,621,299.00 51,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 9,520,724.44 10,964,039.00 11,115,048.00

งบบุคลากร 10,996,565.00 13,535,680.00 15,236,460.00

งบดําเนินงาน 10,828,070.42 15,219,005.00 17,147,976.00

งบลงทุน 4,872,246.30 11,212,500.00 6,652,200.00

งบเงินอุดหนุน 527,830.28 661,316.00 848,316.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 36,745,436.44 51,592,540.00 51,000,000.00

รวม 36,745,436.44 51,592,540.00 51,000,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ

อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,245,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,174,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,469,941

แผนงานสาธารณสุข 5,005,380

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,559,275

แผนงานเคหะและชุมชน 10,850,236

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 520,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,315,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 345,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,515,048

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 51,000,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
อําเภอ เมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 4,318,075.16 5,265,208.37 5,491,540.04 5,267,000.00 0.00 % 5,267,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 35,345.00 44,860.00 45,705.00 45,000.00 0.00 % 45,000.00

     ภาษีป้าย 1,393,425.00 1,459,255.00 1,665,511.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 5,746,845.16 6,769,323.37 7,202,756.04 6,812,000.00 6,812,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,251.20 2,656.10 261.90 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 44,921.00 25,232.00 21,622.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 665,240.00 666,810.00 699,570.00 650,000.00 1.54 % 660,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 12,600.00 1,700.00 5,100.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0.00 336,085.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,420.00 1,880.00 980.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 1,860.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 12,800.00 14,700.00 13,700.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 427,296.00 280,296.00 259,401.00 200,000.00 25.00 % 250,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 133,400.00 134,800.00 129,500.00 130,000.00 0.00 % 130,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

24,100.00 28,800.00 30,300.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  20:24:50 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

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

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 3,490.00 2,000.00 1,580.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 3,000.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,329,518.20 1,498,459.10 1,163,874.90 1,088,000.00 1,142,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 466,903.64 458,622.57 381,815.23 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 466,903.64 458,622.57 381,815.23 500,000.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 25,000.00 88,000.00 41,000.00 70,000.00 -28.57 % 50,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 155,900.00 58,653.10 70,460.00 60,000.00 -83.33 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 181,048.00 146,653.10 111,460.00 130,000.00 80,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 246,151.47 554,442.47 694,803.54 350,000.00 71.43 % 600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,132,974.98 8,503,356.99 8,611,155.11 8,000,000.00 13.55 % 9,084,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,823,315.54 3,808,111.76 3,606,276.50 3,800,000.00 5.26 % 4,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 673,482.21 495,481.37 419,229.53 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     ภาษีสุรา 1,721,034.84 1,775,740.73 0.00 1,800,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,701,960.11 4,279,326.22 6,321,781.78 3,200,000.00 103.13 % 6,500,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 2,058.00 0.00 2,057.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 106,984.39 81,094.38 74,126.46 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 58,230.84 77,812.59 53,950.70 100,000.00 -20.00 % 80,000.00

     เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 2,057.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 6,630,903.00 5,316,818.00 16,565,057.00 11,139,299.00 -41.65 % 6,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,097,095.38 24,894,241.51 36,348,437.62 29,091,299.00 27,466,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 3,502,037.00 12,940,160.00 13,320,574.00 14,000,000.00 7.14 % 15,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 3,502,037.00 12,940,160.00 13,320,574.00 14,000,000.00 15,000,000.00

รวมทุกหมวด 36,323,447.38 46,719,459.65 58,528,917.79 51,621,299.00 51,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ

อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 51,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 6,812,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 5,267,000 บาท
ประมาณการเท่ากับรายรับปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการเท่ากับรายรับปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับรายรับปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,142,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 660,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณลดลงเนืองจากในปีทีผ่านมามีการจัดเก็บได้น้อยกว่า
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับรายรับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
ตังรายการใหม่เนืองจากคาดว่าจะมีรายรับ
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรายรับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการเท่ากับรายรับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
ตังรายการใหม่เนืองจากคาดว่าจะมีการรับเงิน
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 500,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการเพิมจากรับรายรับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีเงินคงคลัง
เพิมขึน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 80,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 20,000 บาท
ตังรายการใหม่เนืองจากคาดว่าจะมีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมาก
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการลดลงเนืองจากมีตังรายการใหม่รายการค่าจําหน่ายเศษของ

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,466,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,084,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับปีทีผ่านมาเนืองจากมีการรวมภาษีสุรา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 6,500,000 บาท
ประมาณการเพิมขึนเนืองจากคาดว่าจะมีการรับรายรับเพิมขึน

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 15,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,000,000 บาท

ประมาณการรายรับเพิมขึนเนืองจากมีการถ่ายโอนงานตามกิจอํานาจ
หน้าทีเพิมขึน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
อําเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 51,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,254,020 บาท
งบบุคลากร รวม 5,338,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,884,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน
- นายก อบต. เดือนละ 21,120 บาท จํานวน 12 เดือน
  รวมเป็นเงิน 253,440 บาท
- รองนายก อบต. 2 คน เดือนละ/คน 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน
   รวมเป็นเงิน 278,640 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
- นายก อบต.  เดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน
  รวมเป็นเงิน  22,800 บาท
- รองนายก อบต. 2 คน เดือนละ/คน 950 บาท จํานวน 12 เดือน
   รวมเป็นเงิน 22,800 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- นายก อบต.  เดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน
  รวมเป็นเงิน  22,800 บาท
- รองนายก อบต. 2 คน เดือนละ/คน 950 บาท จํานวน 12 เดือน
   รวมเป็นเงิน 22,800 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. เดือน
ละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน  รวมเป็นเงิน 90,720 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,160,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
- ประธานสภาฯ เดือนละ 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน
  รวมเป็นเงิน 139,320 บาท
- รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,500 บาท จํานวน 12 เดือน
  รวมเป็นเงิน 114,000 บาท
- เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน
  รวมเป็นเงิน 90,720 บาท
- สมาชิกสภาฯ 9 คน เดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน
  รวมเป็นเงิน  816,480 บาท

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนๆ ฝ่ายการเมือง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,454,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,790,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
1. นักบริหาร อบต.ระดับกลาง (ปลัด อบต.)  จํานวน 1 อัตรา
2. นักบริหาร อบต.ระดับต้น (รองปลัด อบต.)  จํานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา
4. นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานักงานปลัด) จํานวน 1
 อัตรา
5. นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา
7. นิติกรชํานาญการ   จํานวน 1 อัตรา
8. นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ   จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษ ปลัด อบต.  จํานวน 1 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
1. ปลัด อบต.  จํานวน 1 อัตรา
2. รองปลัด อบต.   จํานวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าสํานักงานปลัด   จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 377,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
    - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทัวไป
    - ตําแหน่งภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1  อัตรา
   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทัวไป
    - ตําแหน่งภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1  อัตรา
   

เงินอืนๆ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอืนๆ ของพนักงาน อบต.
งบดําเนินงาน รวม 3,454,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ ฯลฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,592,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริการ จํานวน 288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการ
บริการ ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว7120 ลง
วันที 9 ธันวาคม 2559 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 274,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
-เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ
-ค่าจัดทําสือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อบต.
-ค่าใช้จ่ายในการเช่าทีดิน
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
1.ค่ารับรองบุคคลในการต้อนรับบุคคล เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครือง
ดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียง
รับรอง รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ   จํานวน 10,000 บาท
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย ตามระเบียบ หนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือกับรัฐ วิสาหกิจ หรือเอกชน เพือจ่าย
เป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการ
อืนๆ ฯลฯ  จํานวน  20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร   เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการอบรม ประชุม สัมมนา ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง คณะผุู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ฯลฯ 
2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใการเลือกตังทัวไป หรือการเลือกตังซ่อมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ

3.โครงการพัฒนาบุคลากรเพือความสําเร็จขององค์กร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพือความ
สําเร็จขององค์กร
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิทยากร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 1
 หนัา  103  )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์สิงของ เครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก นํายาล้าง
ห้องนํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน นํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม การ์ด รูปสีทีได้
จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นกรอง
แสง เมนบอร์ด หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,002,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 672,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.และสถานทีทีอยู่ในความรับผิด
ชอบ ดูแล ของ อบต.ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการ อบต.และสถานทีทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบ ดูแล ของ อบต.ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานสําหรับทีทําการ อบต.และสถานทีทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ ดูแล ของ อบต.ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ 
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตการ์ด
 และค่าบริการสือสารและโทรคมนาคมอืนๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 450,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,500 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 28,200 บาท
เพือจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANIS Lumens จํานวน 1 เครือง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561 โดยมีคุณลักษณะดังนี
1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ  XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
เพือใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที  44
   หนัา 47)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองซักผ้า จํานวน 18,000 บาท
เพือจัดซือ เครืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม  จํานวน 1
 เครือง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561 โดยมี
คุณลักษณะดังนี
 แบบธรรมดา          
1)  เป็นขนาดทีสามารถซักผ้าแห้งได้ครังละไม่น้อยกว่าทีกําหนด          
2)  เป็นเครืองแบบถังเดียว เปิดฝาบน          
3)  มีระบบปันแห้งหรือหมาด
เพือใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที  6
   หนัา 45)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว) จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 16,000 บาท  ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
คุณลักษณะพืนฐานของแต่ละเครือง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
เพือใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (เพือใช้งานในห้องข้อมูลตําบล) จํานวน 1
 เครือง และงานบริหารทัวไปสํานักงานปลัด (ทดแทนเครืองเก่า)จํานวน 1
 เครือง   (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และ
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที 3 หนัา 38)
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2.เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
เพือใช้ในงานตรวจสอบภายใน   (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที 7
  หนัา 40)
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3.เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
  2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เพือใช้ในงานบริหารทัวไป    (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที 12
  หนัา 42)
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4. เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
 เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
สี จํานวน 1 เครือง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เพือใช้ในงานตรวจสอบภายใน และงานบริหารทัวไป  (ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิม
เติม ฉบับที 3 ลําดับที 11 หนัา  41)

5.เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครือง ราคา
เครืองละ 2,500 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เพือใช้ในงานตรวจสอบภายใน จํานวน 1 เครือง /งานบริหารทัว
ไป จํานวน 1 เครือง /งานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 เครือง  (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิม
เติม ฉบับที 3 ลําดับที  8 หนัา  40)
6.ชุดโปรแกรมสําหรับระบบปฏิบัติการฯ จํานวน 3,800 บาท
เพือจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ หรือ
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมา
จาก         โรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
เพือใช้ในงานตรวจสอบภายใน  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที  9
 หนัา 41 )
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7.ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
เพือใช้ในงานตรวจสอบภายใน  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที  10
 หนัา 41 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงห้องเพือเป็นห้องข้อมูลตําบล จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
 พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที  3  หน้าที  23 ลําดับที  3 )

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย จํานวน 11,000 บาท
เพืออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย โครงการศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติการร่วมและอํานวยความสะดวกประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ระดับอําเภอเมืองเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามระเบียบ/หนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว4427 ลงวันที 7
 สิงหาคม 2561
5.หนังสือทีว่าการอําเภอเมืองเพชรบุรี ที พบ.0118/ว780 ลงวันที 7
 มิถุนายน 2561
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 1
  หน้า 117)

หน้า : 10/46



งานบริหารงานคลัง รวม 2,991,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,929,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,929,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,527,440 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน
 ผู้อํานวยการกองคลังระดับต้น จํานวน 1 อัตรา
 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
 นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน  1 อัตรา
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน จํานวน 1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลังระดับต้น 
เดือนละ 3,500 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปจํานวน  3 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 
 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,019,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 489,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 440,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง(บุคคลหรือคณะ  
  กรรมการจัดซือจัดจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการทีปรึกษา
  บุคคลหรือคณะกรรมการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การลงทะเบียนต่าง ๆ การเย็บหรือ
 เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่า
 ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น เบียเลียง 
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
โครงการพัฒนาระบบแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามโครงการ เช่น 
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าจ้างลูกจ้าง  ฯลฯ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายรายจ่ายเพือการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ เพือให้
 สามารถให้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสินเปลือง 
 เช่น สมุด ปากกา ตรายาง กรรไกร กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร์รี ยางนอก ยางใน หัวเทียนฯลฯ ของรถยนต์
 และรถจักรยานยนต์

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
 เบนซิล นํามันเครือง ฯลฯ ของรถยนต์และรถจักยานยนต์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกพิมพ์
 แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์ เมาส์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 43,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ใบ ตามบัญชี 
 มาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561โดยมีคุณลักษณะดังนี
 1.มีมือจับชนิดบิด 
 2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน 
 3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1134 ลง
  วันที  9 มิถุนายน 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เปลียน  
  แปลง และเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 43 ลําดับที 17
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองปรินสี จํานวน 17,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
 ชนิด LED สี 1 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
 ของกระทรวงดิจิดัลเพือเศรษฐกิจและสังคมโดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดัง
นี
1.เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ 
 Fex ภายในเครืองเดียวกัน
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
5.มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi
8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9.สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
10.สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
 น้อยกว่า 1 ช่อง
13.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
14.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
15.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เปลียน
แปลง และเพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 43 ลําดับที16
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โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
-เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิดัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมี  
คุณลักษณะพินฐาน
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดี
กว่า ดังนี
    1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
    2)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
2.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
4.มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366*768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
6.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
8.ช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่อยกว่า 1 ช่อง
9.สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
 วันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเปลียน
 แปลง เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 42 ลําดับที 15

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,483,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,613,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,613,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 413,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างทัวไป
    - ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 3 อัตรา
    - ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง  จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
    - ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 3 อัตรา
    - ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง  จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวน 6 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน นํามันเบรค หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสําหรับเครืองแต่งกาย เพือป้องกันอันตรายจากการ
ปฏิบัติหน้าที เช่น เสือคลุมดับเพลิง รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง นํายา
ดับเพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อต่าง ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ ตามโครงการการจัดการสัตว์ป่า
คุ้มครอง (ลิงแสม) นอกพืนทีป่าอนุรักษ์ ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ในท้องทีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
     1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0804.3/20790 ลง
วันที5 พฤศจิกายน 2558
     3. แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิม
เติม ฉบับที 3  หน้า 34 ลําดับที 1
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,691,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
- ค่าจ้างเหมาจัดทําแนวกันไฟ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
- ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  
ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเปลีายน
แปลงและเพิมเติม  ฉบับที  3 ลําดับที  2   หนัาที  24   )

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

เพือจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น สายส่งนํา ข้อต่อ หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ
งบลงทุน รวม 1,516,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,516,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํา จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบนําได้ 1,130
 ลิตรต่อนาที  จํานวน 1 เครือง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561 โดยมีคุณลักษณะดังนี
 สูบนําได้ 1,130 ลิตรต่อนาที               
(1)  เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า               
(2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว (75 มิลลิเมตร)               
(3)  สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีก้าหนด               
(4)  ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45
 ฟุต               
(5)  อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้า  ต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแก้ไข เปลียน
แปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที  4 หนัา 42)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCtv) จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ดังนี 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร แบบที 1 สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ  จํานวน 65  เครือง
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 4 ช่อง  จํานวน 15  เครือง
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง  จํานวน  15  เครือง
4.วัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้องอืนๆ และค่าติดตัง  จํานวน   65 จุด

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแก้ไข เปลียน
แปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที  48 หนัา 38)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,032,885 บาท
งบบุคลากร รวม 986,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 986,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 704,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
  1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
  2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 507,945 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,945 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,345 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอับเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิก

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 280,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร-ค่าจ้าง
เหมาบริการตามความจําเป็นอืนๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรม
ประชุมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น สมุด ปากกา แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โปรเตอร์ เมมโมรีการ์ด
 รูปสี ทีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 538,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 338,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือชันวางหนังสือ จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางหนังสือ จํานวน 9 อัน
- จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
   1) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 X 90 X 180 ซม.
   2) แบ่งเป็นชันวางหนังสือได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับชัน
   3) ผลิตจากวัสดุทีมีความแข็งแรงทนทาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 45 ลําดับที 34
จัดซือตู้โชว์ จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้โชว์ จํานวน 6 ตู้
- จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
   1) ผลิตจากไม้
   2) ขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 120x45x200 ซ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 46 ลําดับที 36
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จัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 2 เครือง
- จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
   1) พัดลมติดผนัง 3 ใบพัด ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว พร้อมติดตัง
   2) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ/ปรับส่าย ซ้าย-ขวา และหยุดส่าย
   3) ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
   4) ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
   5) รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
   6) รับประกันอะไหล่ภายในเครืองไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 46 ลําดับที 35

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองขยายเสียง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียง จํานวน 2 ชุด
- จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
   1) เครืองขยายเสียง จํานวน 2 เครือง
       - เครืองขยายเสียง Mixer Power Amplifiers
       - สามารถเชือมต่อเสียงจากเครืองคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และ
โทรศัพท์ได้
       - มีบลูทูธ และมีช่อง USB SD/MMC CARD เล่นเพลง MP3
   2) ลําโพงติดผนัง จํานวน 2 คู่
       - ตู้ลําโพงติดผนังพร้อมขายึดผนัง  2 ทาง
   3) ไมโครโฟน
       - ไมโครโฟนแบบสาย จํานวน 2 ตัว
       - ชุดรับ-ส่งไมโครโฟนแบบไร้สาย ไมค์ลอยคู่แบบหนีบปกเสือ+ไมค์
ถือ จํานวน 2 ชุด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 46 ลําดับที 38

จัดซือโทรทัศน์ จํานวน 35,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ LED จํานวน 2 เครือง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
   1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา ขนาด 50 นิว
   2) ความละเอียดของจอภาพระดับ Full HD ไม่น้อย
กว่า 1920 x 1080
   3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight
   4) รองรับการรับสัญญาณในระบบดิจิตอลทีวี
   5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการต่อสัญญาณภาพ
และเสียง
   6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพและเสียง
   7) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 46 ลําดับที 37
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือแมกกะโฟน (โทรโข่ง) จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแมกกะโฟน (โทรโข่ง) จํานวน 2 เครือง
- จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
   1) โทรโข่งแบบสะพายไหล่ กําลังขับ ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์
   2) สามารถทําเสียงนกหวีดและไซเรนได้
   3) มีไมโครโฟนแบบกดพูดแยกอิสระจากตัวเครือง
   4) นําหนักเบา พกพาง่าย
   5) ผลิตจาก ABS Resin
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 46 ลําดับที 39

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 จํานวน 2 เครือง
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 46 ลําดับที 40
จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 22,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 1000 VA จํานวน 3
 เครือง และขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 46 ลําดับที 41

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง ปรับ
ปรุงพืนห้อง ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 456,056 บาท
งบดําเนินงาน รวม 456,056 บาท
ค่าวัสดุ รวม 456,056 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 456,056 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ จํานวน 280 วัน คนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 221 คน
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 981,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 981,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 981,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดู
ร้อน เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่ายานพาหนะ และรายจ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  4) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560 และที
แก้ไขเพิมเติม
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 32 ลําดับที 1
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560 และที
แก้ไขเพิมเติม
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 26 ลําดับที 2
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โครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพประชาชน
เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และรายจ่ายอืน
ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 32 ลําดับที 3
โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางการ
ศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร และราย
จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  4) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560 และที
แก้ไขเพิมเติม
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 25 ลําดับที 1
โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตําบลบ้านหม้อ จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชน ตําบลบ้านหม้อ เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์ฯ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที 9 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 27 ลําดับที 4
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โครงการศูนย์นาฎศิลป์ตําบลบ้านหม้อ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางการ
ศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และรายจ่ายอืนทีจําเป็นใน
การดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  4) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560 และที
แก้ไขเพิมเติม
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 32 ลําดับที 2
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
อ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น ค่าจัดซือหนังสือ สือ สิงพิมพ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําป้าย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0816.5/ว 2450 ลง
วันที 10 พฤศจิกายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) แก้ไข
เปลียนแปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 33 ลําดับที 4
โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างพลัง
เยาวชน เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560 และที
แก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 111
 ลําดับที 3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 4,765,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,944,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,944,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,101,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,780 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าครองชีพชัวคราว และอืนๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล
1. ค่าใบประกอบวิชาชีพของพยาบาล จํานวน 1 อัตรา
2. ค่าครองชีพชัวคราวเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง
   1.เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม จํานวน 1 อัตรา
   2. เงินประจําตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 467,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
   1. ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
   2. ค่าครองชีพพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,571,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 471,380 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 391,380 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิก
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ค่าใช้สอย รวม 1,756,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 576,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการกองทุน จ้างบุคลากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที9 หน้า 97)
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําสิงพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการตาม
ความจําเป็นอืนๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการอบรม ประชุม สัมมนา ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ฯลฯ
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานีอนามัยทีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 1,000,000 บาท

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยทีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท0810.5/ว2072 ลงวัน
ที5 ก.ค. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 344,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี กระจก ยางใน การเปลียนนํามันเบรก และอืนๆ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิล นํามันเครือง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบต วัสดุทันตกรรม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุอืน จํานวน 34,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ
งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว1046 ลง
วันที 10 เมษายน 2561 เรือง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เพิมเติม
     2. แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิม
เติม ฉบับที 3 ลําดับที 5 หน้า 14

งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการทําหมัน
สุนัข-แมว ตําบลบ้านหม้อ 
     1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.5/ว0120 ลงวันที 12
 มกราคม 2560
     3.แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิม
เติม ฉบับที 3 หน้า 35

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านเพือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,559,275 บาท
งบบุคลากร รวม 1,062,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,062,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 621,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
1. นักบริหาร อบต.ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม)  จํานวน 1 อัตรา
2. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 359,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
    - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทัวไป
    - ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวน  2  อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
    - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทัวไป
    - ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวน  2  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 436,195 บาท
ค่าตอบแทน รวม 221,220 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 165,220 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ ฯลฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ
ค่าใช้สอย รวม 159,975 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 79,975 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการอบรม ประชุม สัมมนา ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์สิงของ เครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก นํายาล้าง
ห้องนํา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม การ์ด รูปสีทีได้
จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผนกรอง
แสง เมนบอร์ด หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ
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งบลงทุน รวม 60,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1  เครือง ราคาเครืองละ 16,000 บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี
คุณลักษณะพืนฐานของแต่ละเครือง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
เพือใช้ในกองสวัสดิการสังคม  จํานวน 1 เครือง (ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3
 ลําดับที 18 หนัา 43)
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เครืองพิมพ์ multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ Led สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
สี จํานวน 1 เครือง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เพือใช้ในกองสวัสดิการสังคม  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที 22
 หนัา  44)

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 va จํานวน 2,500 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง ราคา 2,500 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เพือใช้ในกองสวัสดิการสังคม  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที  19
 หนัา  43)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
เพือใช้ในกองสวัสดิการสังคม  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที  21
 หนัา 44 )
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ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,800 บาท
เพือจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ หรือ
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมาจากโรงง
น (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 3,800 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
เพือใช้ในกองสวัสดิการสังคม  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที  20
 หนัา 43)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,804,236 บาท
งบบุคลากร รวม 1,327,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,327,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 517,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล
1. ผู้อํานวยการกองช่าง  1  อัตรา
2. นายช่างโยธา    1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิม ต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล 
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป และเงินเพิมต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง  จํานวน  6  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงาน
จ้าง จํานวน  6  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,652,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราขการอันเป็นประโยชน์แก่อค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบลผู็มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก
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ค่าใช้สอย รวม 618,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ จํานวน 288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณะ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นจ้างเหมาหินคลุก จ้างเหมาลอก
ท่อระบายนํา จ้างเหมาขุดลอกคลอง ขุดลอกทางระบายนํา ปรับปรุงบ่อ
พัก ปรับปรุงท่อระบายนํา ปรับปรุงถนน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 825,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า วัสดุสํานักงาน ต่างๆ เช่น ปากกา กระดาษ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือ านไฟฟ้า และวิทยุ เช่น หลอด
ไฟ บัลลาส สตารท์เตอร์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็ก
รูปพรรณ  สี เครืองมือ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอร์รี ยางนอก ยาง
ใน อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชือเพลิง และหล่อลืน เช่นนํามันเชือเพลิง นํามันหล่อ
ลืน นํามันเครือง นํามันครัช นํามันไฮรดอลิค ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกเครืองพิมพ์ แผ่น
ดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 471,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 291,600 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตัดคอนกรีตแบบรถเข็น จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 50,000
  บาท
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
   - เครืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
     ระบบสตาร์ทเชือกดึงสตาร์ท 
   - ถังบรรจุน้ ามันเบนซินไม่น้อยกว่า 5.0  ลิตร
   - ถังบรรจุน้ ามันเครืองไม่น้อยกว่า 1.0 ลิตร
   - ระบายความร้อนใบตัดด้วยระบบนําไหล
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2554 แก้เขเปลียนแปลง
เพิมเติม ฉบับที  3 ลําดับที  45 หน้า  47 )
เครืองอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที จํานวน 1
 เครือง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1.  เป็นเครืองอัดอากาศชนิดอัด 2 ครัง (Two-stage  Compressor)
     ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบ   มีการ์ดป้องกัน ระบายความร้อนด้วยอากาศ
     ติดตังบนถังนอนแบบอยู่กับที
2.  มอเตอร์ไม่ตํากว่า 5.5 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส
3.  มี Magnetic Contactor with Overload 
พร้อม under Voltage Protection
4.  สามารถอัดอากาศให้มีความดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ 
     (150 ปอนด์ต่อตารางนิว)  และอัตราการจ่ายอากาศ (Air Delivery) 
     300 ลิตรต่อนาที (10 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) (CFM)
5.  มีเกจ์วัดความดันลมภายในถังขนาด 0-300 ปอนด์ต่อตารางนิว (0-
20 บาร์)
6.  ถังบรรจุอากาศทําด้วยเหล็กเหนียว  มีความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร 
     (10 ลูกบาศก์ฟุต)
7.  มีลินนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอัดจากถัง  และวาล์วถ่ายนํา
ออกจากถัง
8.  เครืองอัดอากาศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
9.  ได้มาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมาตรฐานอืนทีเทียบได้
*หมายเหตุ  :  เครืองอัดอากาศมีชือเรียกอืน คือ เครืองอัดลม เครืองปัมลม
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2554 แก้เขเปลียนแปลง
เพิมเติม ฉบับที  3 ลําดับที  46 หน้า  47 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(สําหรับกระดาษ A3) จํานวน 7,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครือง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิดัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า30 หน้าต่อนาที(ppm)หรือ10.2 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4ไม่น้อยกว่า17
หน้าต่อนาที(ppm)หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)-มีช่องเชือม
ต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าจําานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100 แผ่น-สามารถใช้ได้
กับA3, A4, Letter, Legal และCustom
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2554 แก้เขเปลียนแปลง
เพิมเติม ฉบับที  3 ลําดับที  47 หน้า  48 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 168,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต่างๆ  เพือให้มีความ
พร้อมและสามารถใช้งานตามปกติ ฯลฯ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 180,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ต่างๆ ฯลฯ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ต่างๆ ฯลฯ
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 352,316 บาท
เงินอุดหนุน รวม 352,316 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 352,316 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในการดําเนินการจัดทําผัง
เมืองรวมเพชรบุรี
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที 1
หน้า 118)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,485,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,485,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,485,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํา ซอยหัวกระถิน 1 หมู่ที 
6

จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้างเฉลีย 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 282.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร - 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ขนาด 0.60 เมตร พืนที ถนนรวมไม่น้อยกว่า 1,380.00
 ตารางเมตร
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561-2554 แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติมฉบับที  2  ลําดับที  27  หน้า  6 )
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายนํา ถนนแนวคลองชลประทาน
แยกบันไดอิฐ - บ.แคทเทเลคอม หมู่ที 5

จํานวน 950,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร จากเดิม 3.00 เมตร เป็น 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 452.00 เมตร  ความหนาเฉลีย ตัง 0.10 -0.15 เมตร พืนทีรวมไม่
น้อยกว่า 1,762.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํา พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 0.60 เมตร 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561-2554 แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติมฉบับที  2  ลําดับที  19  หน้า  5 )
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 35,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 4,561,000 บาท
งบบุคลากร รวม 960,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 960,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 8 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 8 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,509,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 2,550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการชุมชนสะอาดสิงแวดล้อมสวยงาม จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าจ้างเหมาคนงานปรับภูมิ
ทัศน์ คนงานกวาดถนน คนงานจัดเก็บกิงไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
     1. พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     3. แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิม
เติม ฉบับที 3 ลําดับที 1 หน้า 16
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดแยกขยะเพือพัฒนาสังคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
     1. พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18) การกําจัดมูลฝอย สิง
ปฏิกูล และนําเสีย
     2. หนังสืออําเภอเมืองเพชรบุรี ด่วนทีสุด ที พบ 0023.6/ว1107 ลง
วันที 30 กันยายน 2560 เรืองแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
     3. แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที 2 หน้า 99

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
-เพือจ่ายรายจ่ายเพือการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ เพือให้
 สามารถให้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 815,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น สมุด ปากกา ตรา
ยาง กรรไกร กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ ถุงขยะ และสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ไม้
กวาด ทีตักขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร์รี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ 
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ ทํา
สวน เช่น      ใบมีดเครืองตัดหญ้า ถ้วยรองใบมีดเครืองตัดหญ้า ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายคนงาน เช่น ถุงมือหนัง รองเท้าบูท ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกพิมพ์
 แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์ เมาส์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 92,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ทีตังถังขยะแบบประตูเปิดปิด จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําทีตังถังขยะแบบประตูเปิดปิด จํานวน 3 ชุด
     1. พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     2. แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิม
เติม ฉบับที 2 ลําดับที 1 หน้า 14

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวผาสุก จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการครอบครัวผาสุก  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  
เป็นไปตาม  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 3
  หนัา 90)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที   4
  หนัา  92)
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การ
ปรองดองสมานฉันท์
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที   1 หนัา
ที 20  )
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่า
วิยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  
เป็นไปตาม  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที  3  ลําดับที 1  หนัา 11)
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โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิยากร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  
เป็นไปตาม  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 1
  หนัา 90)
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี
ประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  
เป็นไปตาม  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 2
  หนัา 90)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตําบลบ้านหม้อ จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ตําบลบ้านหม้อ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที
จัดการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงิน
รางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนทีจําเป็นใน
การดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 101
 ลําดับที 2
โครงการจัดซืออุปกณ์กีฬา ศูนย์กีฬาตําบลบ้านหม้อ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซืออุปกณ์กีฬา ศูนย์กีฬา
ตําบลบ้านหม้อ เช่น ฟุตบอล เปตอง ตะกร้อ ตาข่ายแบดมินตัน ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0893.4/ว 583 ลงวัน
ที 6 พฤษภาคม 2547
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 18 ลําดับที 1
โครงการเสริมทักษะกีฬา และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมทักษะกีฬา และจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้
จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬาและเวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนที
จําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 102
 ลําดับที 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 615,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าเครืองเสียง  ค่าเช่า
เวที   ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 2
  หนัา 112  )
โครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที 10 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที 10
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าเครืองเสียง  ค่าเช่า
เวที   ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที  1 หนัา
ที 30  )
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนืองในวันมาฆบูชา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา เนืองในวันมาฆบูชา เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที ค่าเช่าและติด
ตังเครืองเสียงและไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 31 ลําดับที 3
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนืองในวันวิสาขบูชา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา เนืองในวันวิสาขบูชา เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที ค่าเช่าและติด
ตังเครืองเสียงและไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 30 ลําดับที 2
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนืองในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา

จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา เนืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเช่น ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา ค่าตกแต่งจัดสถานทีและขบวนแห่ ค่าเช่าและติดตังเครืองเสียง
และไฟฟ้า ค่าเครืองดืม และรายจ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 31 ลําดับที 4
โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที ค่าเช่าและ
ติดตังเครืองเสียงและไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค้าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง และรายจ่ายอืนทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 29 ลําดับที 4
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โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่าตกแต่งจัดสถานที ค่าเช่าและติดตังเครืองเสียงและไฟฟ้า เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค้าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่าการแสดง และรายจ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 28 ลําดับที 3

งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 15,000 บาท
เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเพชรบุรี โครงการจัดงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชรบุรี ครังที 33 ประจําปี พ.ศ.2562 
ตามระเบียบ/หนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว4427 ลงวันที 7
 สิงหาคม 2561
5.หนังสือทีว่าการอําเภอเมืองเพชรบุรี ที พบ.0118/ว780 ลงวันที 7
 มิถุนายน 2561
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 1
 หน้า 119)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบ้านหม้อ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 119
 ลําดับที 2
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 300,000 บาท
งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง
กับโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลง
เพิมเติม ฉบับที  3  หน้าที  12  ลําดับที  1)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเกษตรปลอดภัย ห่างไกลโรค จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเกษตรปลอดภัย ห่างไกล
โรค เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม
  2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลียน
แปลงเพิมเติม ฉบับที 3 หน้าที 10 ลําดับที 1

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 245,000 บาท
งบลงทุน รวม 245,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 245,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกคลองและทางระบายนําในเขตพืนทีตําบลบ้านหม้อ จํานวน 245,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ขุดลอกคลอง และทางระบายนํา รําลาง พืนทีระบาย
นํา หรือเพือป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขต  พืนที ตําบลบ้าน
หม้อ                                
( ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2554  ลําดับที 1
 หน้า  83 )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,515,048 บาท
งบกลาง รวม 11,515,048 บาท
งบกลาง รวม 11,515,048 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 227,628 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนาย
จ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที อบต.จะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่า
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสังการ ดัง
นี
1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ./ ก.ท./และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท.0809.5/ว
.9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ./ ก.ท./และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท.0809.5/ว
.81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,470,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูง
อายุ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และทีแก้ไขเพิมเติม
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0810.6/ว2076 ลงวัน
ที  5 กรกฎาคม 2561  เรืองการซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที 2
 หน้า 88)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,516,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 และทีแก้ไข
เพิมเติม
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0810.6/ว2076 ลงวัน
ที  5 กรกฎาคม 2561  เรืองการซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที 3
 หน้า 88)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพืนทีตําบลและรายจ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0810.6/ว2076 ลงวัน
ที  5 กรกฎาคม 2561  เรืองการซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที 1
 หน้า 88)

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายและรายจ่ายอืนๆ ให้ตังจ่ายเพียงพอต่อการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และให้นําเงินสํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพือกรณี
ฉุกเฉิน ทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับดําบล จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล ของค่า
บริการเพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม
ประกาศและหนังสือสังการ ดังนี
1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เรืองหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริหาร
สาธารณะ ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552
2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรืองการกําหนด
หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
.2557
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.089.3/ว
.2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 เรืองการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 1 หนัา 94)

หน้า : 45/46



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชส่วนท้องถิน (กบท.)
และจ่ายเป็นเงินบํานาญพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ
ดังนี
1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2546
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0808.5/ว2305 ลงวัน
ที 26 กรกฎาคม 2561
5. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
.0808.5/ว29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
6. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
.0808.5/ว30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 2
 หนัา 109)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 319,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว.3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว
.1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
3. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
.0808.5/ว29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
4. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
.0808.5/ว30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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