
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
อําเภอ บ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 28,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,605,400 บาท
งบบุคลากร รวม 6,692,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ และ
รองนายก องค์ การบริหารส่วนตําบลโรงเข้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
โรงเข้ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โรงเข้ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลโรงเข้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลโรงเข้ เป็นเงิน 134,640    บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโรงเข้   เป็นเงิน 110,160   บาท    
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลโรงเข้ เป็นเงิน 1,900,800   บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลโรงเข้   เป็นเงิน  86,400   บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,775,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,679,660 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  สังกัดสํานักงานปลัด จํานวน 8 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล, หัวหน้าสํานักปลัด,นักทรัพยากรบุคคล,นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา ,นักจัดการงานทัวไป,นัก
พัฒนาชุมชนและเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้  และ เงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้า
สํานักปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 801,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดสํานักงาน
ปลัด จํานวน 6 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย,คนงาน, พนักงาน
ขับรถยนต์และพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปสังกัดสํานักงานปลัด

งบดําเนินงาน รวม 1,789,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง,เงินรางวัล,และราย
จ่ายอืน ๆ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวัน
หยุดราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงาน
จ้างทัวไป ค่าตอบแทน อปพร.ทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกําหนด   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
1.ค่าถ่ายเอกสาร
2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ
3.ค่าซักฟอก
4.ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
5.ค่าระวางบรรทุก 
6.ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
7.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ เผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
รับวารสาร หรือ อกสารทางวิชาการอืนๆ ค่าจัดทําวารสาร ประชา
สัมพันธ์ และรายจ่ายอืน ๆ
8.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
9.ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
10.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
11.ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดใน อบต.โรงเข้และพืนที
ตําบลโรงเข้ และรายจ่ายอืน ๆ 
12.ค่าติดตังไฟฟ้า
    (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึง
เป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
    (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า เพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์
13.ค่าติดตังประปา
     (1) ค่าวางท่อประปาภายนอก สถานทีราชการเพือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปารวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนํา และ
อุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
     (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม
รวม ถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์
14.ค่าติดตังโทรศัพท์
     ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา,ค่าเครือง
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน
15.ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
16.ค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ
17.ค่าจ้างเหมาสูบนํา
18.ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ตรวจสอบแนวเขตทีดินสาธารณประโยชน์ใน
พืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
19.ค่าจัดทําแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ เพือรณรงค์ เผย
แพร่ และสร้างความตระหนักต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ถึงโทษและ
พิษภัยยาเสพติด ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ป้ายรณรงค์หรื
อสร้างจิตสํานึกต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ กิจกรรม
ต่างๆ ตามนโยบาย คําสัง หรือหนังสือสังการซึงอยู่ในความรับผิดชอบและ
อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ และรายจ่ายอืนๆ 
20.ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยบริเวณทีทําการ อบต.โรงเข้
21.ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านและทีทําการ อบต.โรงเข้
22.ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด และรายจ่ายอืนๆ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มาเยียมเยือน อบต.โรง
เข้
2.ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธีต่างๆ ได้แก่ พานพุ่ม ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์พิธีต่างๆ และรายจ่ายอืนๆ
3.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง อปท.กับ อปท
. หรือ อปท.กับ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และการประชุมอืนๆ  
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที  28 กรกฎาคม 2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการเลือกตังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 300,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปหรือเลือกตังซ่อมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้  
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการเลือก
ตัง สมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ. 2554แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7) พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 108 ลําดับที 7

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

จํานวน 130,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว ไป องค์การบริหารส่วนตําบลโรง
เข้ และผู้ได้รับอนุญาตและมีคําสังให้ไปปฏิบัติราชการให้กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลโรงเข้ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และรายจ่ายอืนๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 2  พ.ศ.2561 หน้า 27
  ลําดับที 3

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และรายจ่ายอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา และราย
จ่ายอืนๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561- 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 หน้า 22
 ลําดับที 2
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การ
บริหารส่วนตําบลโรงเข้ เช่น ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ และรายจ่ายอืน ๆ 
-เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564  หน้า 97 ลําดับที 1

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต. เช่น ค่าฝึกอบรม   การดูงานนอกสถานที สําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะและรายจ่าย อืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561  ครังที 2  หน้า 26 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 125,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น รถส่วนกลาง ได้แก่ 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์, รถยนต์บรรทุกนํา ,เครืองจักรกลต่างๆ, เครือง
ถ่ายเอกสาร , เครืองพิมพ์ดีด , เครืองปรับอากาศ และทรัพย์สินอืนๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที  19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 23
 ลําดับที 2
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
    วัสดุคงทน เช่น หนังสือ, เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ,เครืองเจาะกระดาษ
และวัสดุคงทนอืนๆ 
     วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ , หมึก , ดินสอ ,ปากกา และวัสดุสิน
เปลืองอืนๆ
-เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561- 2564) เพิมเติมหรือ เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 23
 ลําดับที 1

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย วัสดุคง
ทน เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน และวัสดุคงทนอืนๆ ,วัสดุสิน
เปลือง เช่น ฟิวส์, หลอดไฟ้าฟ้า และวัสดุสินเปลืองอืนๆ ,วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง, แผงวงจร และวัสดุอุป กรณ์อืน ๆ 
-เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือ เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 23
 ลําดับที 1

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย 
   วัสดุคงทน  เช่น  หม้อ , กระทะ , กะละมัง ,แก้วนํา และค่าคงทนวัสดุ
อืนๆ
   วัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอก , ไม้กวาด , เข่ง , นํายาดับกลิน และวัสดุ
สินเปลืองอืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี  (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือ เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 23
 ลําดับที 1
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย
   วัสดุคงทน เช่นไม้
ต่างๆ ,ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิว, เสียม,เลือย, ขวาน, กบไสไม้, เทปวัด
ระยะ, เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร, ลูกดิง, สว่าน, โถส้วม, อ่างล้าง
มือ, ราวพาดผ้า และค่าวัสดุคงทนอืนๆ
   วัสดุสินเปลือง เช่น นํามันทาไม้, ทินเนอร์ ,สี, ปูนซีเมนต์, ทราย, อิฐ
หรือซีเมนต์ บล็อก, กระเบือง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเส้น, แปรงทาสี,ปูน
ขาว ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล และค่าวัสดุสินเปลืองอืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 23
 ลําดับที 1

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย 
   วัสดุคงทน เช่น ไขควง, ประแจ , แม่แรง ,กุญแจปากตาย,กุญแจ
เลือน, คีมล๊อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช์, กระจกโค้งมน, ล็อคพวง
มาลัย,สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุก เฉิน, กรวยจราจร และค่า
วัสดุคงทนอืนๆ 
   วัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์, นํามันเบรก, น๊อตและสกรู,สาย
ไมล์, เพลา, ฟิลม์กรองแสง และค่าวัสดุสินเปลืองอืน ๆ
   วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ , เครือง
ยนต์ (อะไหล่) , ชุดเกียร์รถยนต์ , เบรก , ครัช, พวงมาลัย,สายพานใบ
พัด, หม้อนํา, หัวเทียน, แบตเตอรี, จานจ่าย, ล้อ, ถังนํามัน, ไฟหน้า, ไฟ
เบรก, อานจักรยาน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้างรถ ยนต์, กันชนรถ
ยนต์, เข็มขัดนิรภัย และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561- 2564) เพิมเติมหรือ เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 23
 ลําดับที 1
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ประกอบด้วย
    วัสดุสินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม, นํามันเชือเพลิง, นํามันดีเซล,นํามัน
ก๊าด, นํามันเบนซิน, นํามันเตา, นํามันจารบี, นํามันเครือง,ถ่าน, ก๊าส และ
วัสดุสินเปลืองอืน ๆ 
     สําหรับรถส่วนกลาง ได้แก่ รถยนต์,รถจักรยายนต์, รถยนต์บรรทุก
นํา,เครืองพ่นหมอกควัน และรายจ่ายอืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติราชการและ
เป็นค่าเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับเครืองจักรกลของหน่วยงานต่างๆ ทีขอ
มาใช้ราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท.  0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี(พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือ เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 23
 ลําดับที 1

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วย 
  วัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง , ขาตังเขียนภาพ , เลนส์ซูม และรายจ่าย
อืนๆ
  วัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน , สี , กระดาษเขียนโปรสเตอร์ และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือ เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 23
 ลําดับที 1
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
   วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
   วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive, เทปบันทึก
ข้อมูล,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ , หมึกเครืองพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน และราย
จ่ายอืนๆ  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เมาส์ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์, เมนบอร์ด,  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์, แบบฮาร์ดดิสต์, แบบซีดีรอม, แบบออพติคอ
ลและรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือ เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 23
 ลําดับที 1

ค่าสาธารณูปโภค รวม 164,700 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโรง
เข้ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ อาคารสถานทีต่างๆ และหอกระจายข่าวไร้สาย
ประจําหมู่บ้านทีอยู่ในความดูแล และรายจ่ายอืนๆ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
และอาคารอเนก ประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 9,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พืนฐาน,ค่าโทรศัพท์เคลือนที
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียว
กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสายและ
รายจ่ายอืนๆ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตราไปรษณียากร และราย
จ่ายอืนๆ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ
ค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเช่าพืนทีเว็ปไซต์  ค่าเคเบิลทีวี และ รายจ่ายอืนๆ
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งบลงทุน รวม 91,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด 25  ลิตร จํานวน 1 เครือง เครือง
ละ 14,000  บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ พ.ศ.2561)
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
   1.สามารถดูดฝุ่นและนํา
   2.เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี(พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 123 ลําดับที 11

จัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 4,000 บาท
- เพือจัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบเหล็ก  จํานวน 1 ตู้  ตู้ละ 4,000
  บาท  เป็นเงิน 4,000  บาท  (ราคาตามท้องตลาด) แบบเหล็ก 40
 ช่อง ชนิดมีล้อเลือน ขนาด 91 x 31 x 176 ซม. 
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี(พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 122 ลําดับที 6

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 13,600 บาท
- เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว ตัวละ 13,600
 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ
.2561) ความละเอียด 16 ล้านพิก เซล 
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
       1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
       2. ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
       3. มีระบบแฟลชในตัว
       4. สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ํม
หรือเมือต้อง การเปลียน
       5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
       6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561  ครังที 1 หน้า  31 ลําดับที 2
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือ ค่าซ่อมกลาง เช่น ค่าซ่อม
รถส่วนกลาง ได้แก่ รถยนต์,รถจักร ยานยนต์ ,รถยนต์บรรทุกนํา, เครือง
ถ่ายเอกสาร และรายจ่ายอืนๆ
-เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือ เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 23
 ลําดับที 2

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง พัฒนาระบบต่างๆ และรายจ่ายอืนๆ
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561  ครังที 2  หน้า 26 ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (สถานทีกลาง)

จํานวน 12,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปี  2562
 (จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง)
- เป็นไปตามหนังสือ อบต.ท่าช้าง ที พบ 76501/ว 299 ลงวันที 23 กร
กฏาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีของ อปท. พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561หน้า 33
 ลําดับที 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,104,858 บาท
งบบุคลากร รวม 1,521,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,521,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,135,680 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกอง
คลัง, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุและนักวิชาการจัดเก็บราย
ได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 325,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกอง
คลัง

งบดําเนินงาน รวม 563,678 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 185,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังนี 
   1.1 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
   1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156
  ลงวันที 19 กันยายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวัน
หยุด ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทัว
ไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
ระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 213,678 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 37,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
1.ค่าถ่ายเอกสาร
2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ
3.ค่าซักฟอก
4.ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
5.ค่าระวางบรรทุก 
6.ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
7.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าว ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่ารับวารสาร หรือ เอกสารทางวิชาการอืนๆ ค่าจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
8.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
9.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
10.ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดใน อบต.โรงเข้และพืนที
ตําบลโรงเข้ ฯลฯ
11.ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้
สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วง ภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน
12.ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
13.ค่าจัดทําแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ เพือรณรงค์ เผย
แพร่ และสร้างความตระหนักต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ถึงโทษและ
พิษภัยยาเสพติด ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ป้ายรณรงค์หรือสร้าง
จิตสํานึกต่างๆ ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ 
กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย คําสัง หรือหนังสือสัง  การซึงอยู่ในความรับ
ผิดชอบและอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ และรายจ่าย
อืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 55,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป สังกัดกองคลัง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าทางด่วนพิ เศษ ค่าธรรมเนียม
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3
) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 2  พ.ศ.2561 หน้า 27
  ลําดับที 3
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ เพือพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิงขึน
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 107  ลําดับที 1

โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บ
ภาษี เพืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 107  ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 38,678 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโรงเข้ เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์, เครืองพิมพ์ดีด, เก้าอี , เครืองปรับอากาศ และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561- 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 23
  ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
  วัสดุคงทน เช่น หนังสือ,เครืองคิดเลขขนาดเล็ก,เครืองเจาะกระดาษ และ
รายจ่ายอืนๆ
   วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา และรายจ่ายอืนๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 23
  ลําดับที 1
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
   วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
   วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น  Flash Drive, ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, หมึกเครืองพิมพ์ต่างๆ ,ค่าจัดซือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน และรายจ่ายอืนๆ
   วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เมาส์, แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ์, เมน บอร์ด, เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบ
ดิสเกตต์, แบบฮาร์ดดิสต์, แบบซีดีรอม และ แบบออพติคอล และรายจ่าย
อืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้าที 23
  ลําดับที 1

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซืัอตู้บานเลือนทึบพร้อมชันวางของ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจัดซือตู้บานเลือนทึบพร้อมชันวางของ จํานวน 4 ตู้ ตู้ละ 5,000
 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท  (ราคาตามท้องตลาด) ขนาดความกว้างไม่
น้อยกว่า 90 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 45 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 180
 ซม. 
- เป็นไปตามพรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561 ครังที 2  หน้า 34 ลําดับที 1
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทน อปพร.,เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการ
เลือกตัง,เงินรางวัล,และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ยยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้
แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทีองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ สังใช้ให้ปฏิบัติ
การอย่างหนึงอย่างใดตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง, ค่าพาหนะ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ และรายจ่าย
อืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 2  พ.ศ.2561 หน้า 27
  ลําดับที 3

โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม อปพร. เพือฝึก
ทบทวนเกียวกับการป้องกันอัคคีภัย ฝึกทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและ
อืนๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
โรงเข้
- เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบและการเข้า
รับการฝึกอบ รมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561  ครังที 2  หน้า  9  ลําดับที 1

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลประจําปี 2562ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าติดตังไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสียง , ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ และรายจ่ายอืนๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
  0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 98  ลําดับที 3
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,029,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,057,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,057,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 549,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ครู จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
หนองกาทอง, ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนกอก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 435,840 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3
 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
หว้า, ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒ
นาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังบัว และตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรง เรียนบ้านลาดโพธิ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ ให้
แก่ พนักงานจ้างตํา แหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดหว้า,พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดวังบัว,พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านลาดโพธิ

งบดําเนินงาน รวม 1,164,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของ บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 575,640 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 525,640 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ จํานวน 5 ศูนย์ จํานวน 245
 วัน จํานวน 333,200 บาท ได้แก่
   - ศพด.รร.วัดดอนกอก จํานวน 15 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน  เป็นเงิน 73,500 บาท
   - ศพด.รร.บ้านลาดโพธิ จํานวน 10 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน  เป็นเงิน 49,000 บาท
    - ศพด.รร.วัดหว้า จํานวน 15 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน  เป็น
เงิน 73,500 บาท
    - ศพด.รร.วัดวังบัว จํานวน 8 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน  เป็น
เงิน 39,200 บาท
    - ศพด.รร.วัดหนองกาทอง จํานวน 20 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน  เป็นเงิน 98,000 บาท
     2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ จํานวน 5 ศูนย์ จํานวน 68
 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 115,600 บาท
     3. เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ปีละ 200 บาท ต่อคน ให้แก่เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ จํานวน 5
 ศูนย์ จํานวน 68 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 13,600 บาท
     4. เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  ปีละ 200 บาท ต่อคนให้แก่เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ จํานวน 5
 ศูนย์ จํานวน 68 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 13,600 บาท
     5. เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ปีละ 300 บาท ต่อคน ให้แก่เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ จํานวน 5
 ศูนย์ จํานวน 68 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 20,400 บาท
     6. เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีละ 430 บาท ต่อคน ให้แก่
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลโรง
เข้ จํานวน 5 ศูนย์ จํานวน 68 คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 29,240 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ (พ.ศ
.2561- 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้าที 10
 ลําดับที 1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นัก
เรียน, ครู ทัง 5 โรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้, คณะผู้
บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโรงเข้
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 101
 ลําดับที 3
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โครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์
สิงแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่า
อาหาร, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.256 -2564)  หน้าที 98  ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโรงเข้ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองถ่าย
เอกสาร, เครืองพิมพ์ดีด และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561- 2564)  
เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 24  ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 582,440 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
วัสดุคงทน เช่น หม้อ, กระทะ, กะละมัง และแก้วนํา และรายจ่ายอืนๆ
วัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอก, ไม้กวาด, เข่ง, สบู่, แปรง, ผ้าปูที
นอน,ปลอกหมอนและ หมอน และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 24
  ลําดับที 1
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 557,440 บาท
- เพือจ่ายเป็น
1) ค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโรงเข้ จํานวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
หนองกาทอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนกอก, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดวังบัว,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหว้า และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านลาดโพธิ  จํานวน  68  คน จํานวน  260  วัน ๆ ละ 8
 บาท เป็นเงิน  141,440  บาท
2) ค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียน ทัง 5 โรงเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลโรงเข้ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกาทอง, โรงเรียนวัดดอน
กอก, โรงเรียนวัดวังบัว, โรงเรียนวัดหว้า และโรงเรียนบ้านลาด
โพธิ จํานวน  200  คน จํานวน  260  วัน ๆ ละ 8 บาท เป็น
เงิน  416,000  บาท
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดพัสดุทีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกําหนดวิธีการจัดซือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะ
จง พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561- 2564)  หน้าที 100  ลําดับที 2

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive, ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ,หมึกเครืองพิมพ์ต่างๆ,ค่าจัดซือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน และรายจ่ายอืนๆ
 และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เมาส์ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมม์ เมนบอร์ด เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม และแบบออพติคอล และรายการ
อืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้าที 24
  ลําดับที 1
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งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 8,000 บาท
- จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 เครือง เครืองละ 8,000
 บาท  ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซลขนาด 32
 นิว  (ขนาด 32  นิวเป็นรายการนอกมาตรฐาน) (ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ.2561)
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือ DLD 
3) ระดับ SVGA และ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561- 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 31
  ลําดับที 3

งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียน จํานวน 800,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ จํานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัด
หนองกาทอง, โรงเรียนวัดดอนกอก, โรงเรียนวัดวังบัว, โรงเรียนวัด
หว้า และ โรงเรียนบ้านลาดโพธิ จํานวน 200 วัน 
วันละ 20 บาท จํานวน 200 คน เป็นเงิน 800,000  บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561- 2564)  หน้าที 113  ลําดับที 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 422,840 บาท
งบดําเนินงาน รวม 422,840 บาท
ค่าใช้สอย รวม 372,840 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 7,140 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสํารวจ
ประชากรสุนุขและแมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลโรงเข้ 3 ตําบล 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลโรงเข้ ตําบลลาด
โพธิ และตําบลสะพานไกร แบ่งออกเป็นจํานวน สุนัข  783  ตัว และ
แมว 407 ตัว รวมทังสิน 1,190 ตัว เบิกจ่ายค่าสํารวจในอัตราตัวละ 6
 บาท ต่อปี เป็นเงิน  7,140 บาท (ข้อมูลประชากรสุนัขและแมว  ณ  30
 มีนาคม 2561)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0120
ลงวันที 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0820.5/1745 
ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที 11  ลําดับที 1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับ
ยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่า
อาหาร, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนๆ
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561  ครังที 2  หน้า 11  ลําดับที 3

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข  จํานวน 3 โครงการ  ตามทีประชาคมหมู่บ้านให้ความเห็น
ชอบ เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม, ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที  5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้าที 11
  ลําดับที 2
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และรายจ่ายอืนๆ เพือลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์และลดอัตราการตายในมนุษย์
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.256 -2564)  หน้าที 101  ลําดับที 2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

จํานวน 35,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายในการขับเคลือน
โครงการฯ ประกอบด้วย ค่าจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพือป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สําหรับประชากรสุนัขและแมว ทีมีเจ้า
ของ และไม่มีเจ้าของในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 3 ตําบล 12
 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลโรงเข้ ตําบลลาดโพธิ และตําบลสะพานไกร แบ่ง
ออกเป็นจํานวนสุนัข 783 ตัว และ แมว 407 ตัว รวมทังสิน 1,190
 ตัว เบิกจ่ายในอัตราตัวละ 30 บาท เป็นเงิน  35,700 บาท (ข้อมูล
ประชากรสุนุขและแมว ณ 30 มีนาคม 2561)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0120
 ลงวันที 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0820.5/1745 
ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 
ลงวันที 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2560-2564)  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 21
 ลําดับที 1
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โครงการหมู่บ้านปลอดยุงลาย จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านปลอดยุง
ลาย เช่น เป็นค่าพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย พ่นอย่างน้อย ปีละ 2 ครัง และ
ใส่ทรายอะเบท ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนในการพ่นหมอกควัน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 256) หน้า 101 ลําดับ
ที  1

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันโรค
เอดส์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม,ค่าวัสดุ, เครืองเขียน และอุปกรณ์อืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 -เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 102 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าทรายอะเบท นํายาหัวเชือฆ่ายุงลาย วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 25
 ลําดับที 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
สมนาคุณวิทยากร, 
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561- 2564)  หน้าที 102 ลําดับที 1

โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่า
อาหาร, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 102 ลําดับที 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,766,697 บาท
งบบุคลากร รวม 901,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 901,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 673,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองช่าง จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่างและนาย
ช่างโยธา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตํา แหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง
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งบดําเนินงาน รวม 546,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง , เงินรางวัล,ค่า
จ้างตอบแทนออกแบบ และรายจ่ายอืนๆ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
ระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 317,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 292,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
1.ค่าถ่ายเอกสาร
2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ
3.ค่าซักฟอก
4.ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
5.ค่าระวางบรรทุก 
6.ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
7.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่ารับ
วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการอืนๆ ค่าจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ์  ฯลฯ
8.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
9.ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
10.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
11.ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดใน อบต.โรงเข้และพืนที
ตําบลโรงเข้ 
12.ค่าติดตังไฟฟ้า
    (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง
เป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
    (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า เพิมเติม ค่า
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์
13.ค่าติดตังประปา
     (1) ค่าวางท่อประปาภายนอก สถานทีราชการเพือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปารวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนํา และ
อุปกรณ์ประปา ซึง เป็นกรรม สิทธิของการประปา
      (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวม
ถึงการปรับ ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์
14.ค่าติดตังโทรศัพท์
     ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครือง
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน
15.ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
16.ค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ
17.ค่าจ้างเหมาสูบนํา
18.ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ตรวจสอบแนวเขตทีดินสาธารณประโยชน์ใน
พืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
19.ค่าจัดทําแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ เพือรณรงค์ เผย
แพร่ และสร้าง     ความตระหนักต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ถึงโทษ
และพิษภัยยาเสพติด ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ป้ายรณ
รงค์หรือสร้างจิตสํานึกต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ กิจกรรม
ต่างๆ ตามนโยบาย คําสัง หรือหนังสือสังการซึงอยู่ในความรับผิดชอบและ
อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีใช้
ในการปฏิบัติงาน 
20.รายจ่ายอืนๆ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการสําหรับ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 2  พ.ศ.2561 หน้า 27
  ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 25 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 116,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ, เครืองคิดเลข, เครืองเจาะกระดาษ และอืนๆ
วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา และอืนๆ
-เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 25 ลําดับที 1

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน, ขาตังไมโครโฟน และอืนๆ
วัสดุสินเปลือง เช่น  สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, ฟิวส์, หลอดไฟ และอืนๆ
วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง, แผ่นวงจร และอืนๆ
-เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 25 ลําดับที 1
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ไม้ต่างๆ, นํามันทา
ไม้, ทินเนอร์,สี, แปรงทาสี,ปูนซีเมนต์, ปูนขาว, ทราย, อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก, กระเบือง, สังกะสี, ตะปู, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, เสียม, สิว, ขวา
น, สว่าน, เลือย, กบไสไม้, เหล็กเส้น, เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิง, ท่อนําบาดาล, ทํานําและอุปกรณ์ประปา, ท่อต่างๆ, โถ
ส้วม, อ่างล้างมือ ,ราวพาดผ้า และอืนๆ
-เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า  25  ลําดับที 1

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ประกอบด้วย นํามัน
ดีเซล, นํามันก๊าด, นํามันเบนซิน, นํามันเตา, ถ่าน, ก๊าส, แก๊สหุง
ต้ม, นํามันจารบี, นํามันเครือง และอืนๆ สําหรับ รถจักรยานยนต์  รถ
กระเช้าไฟฟ้า เครืองตัดหญ้าและอืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติราชการ และเป็น
ค่าเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับเครืองจักรกลของหน่วยงานต่างๆ  ทีขอมา
ใช้ราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการปฎิ
บัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
-เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 25 ลําดับที 1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เช่น Flash Drive  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์     หมึกเครืองพิมพ์ต่างๆ  ค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียว
กับการปฏิบัติงาน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น เมาส์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด  เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดี
รอม แบบออพติคอล และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 25 ลําดับที 1
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลือนที และอืนๆ

งบลงทุน รวม 134,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 12,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 1 ตัว ตัวละ 12,000
 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติหน้าที โดยมีคุณสมบัติ ขนาดแรงม้า 3 แรง
ม้า (เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 32 ลําดับที 4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง เครืองละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขันพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ  23 พฤษภาคม 2561)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0  GHz
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ  Graphics  Processi  Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่  น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid   State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561  ครังที 2  หน้า 34 ลําดับที 2
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี แบบ Network 
ราคา 10,000  บาท
คุณลักษณะพืนฐาน  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขันพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ  23 พฤษภาคม 2561)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600  dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  Custom
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561  ครังที 2  หน้า 35 ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ปกติ)
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาของครุภัณฑ์เพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น คอมพิวเตอร์, รถจักรยานยนต์, รถกระเช้าไฟฟ้าและอืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้า 25 ลําดับที 2

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 75,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 75,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน เพือให้ได้มาซึงสิงก่อ
สร้างของ อบต.โรงเข้ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
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งบเงินอุดหนุน รวม 185,197 บาท
เงินอุดหนุน รวม 185,197 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการศึกษาวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะ
ที ๒

จํานวน 185,197 บาท

- เพือสนับสนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการศึกษาวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ระยะที 2 
- เป็นไปตามหนังสือ เทศบาลเมืองเพชรบุรี ที พบ 52006/ว 3088 ลงวัน
ที 19 
กรกฏาคม 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561  หน้า 32 ลําดับที 1

งานไฟฟ้าถนน รวม 160,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
1.ค่าถ่ายเอกสาร
2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ
3.ค่าซักฟอก
4.ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
5.ค่าระวางบรรทุก 
6.ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
7.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
รับวารสาร หรือเอกสารทางวิชาการอืนๆ ค่าจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ์  ฯลฯ
8.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
9.ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
10.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
11.ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดใน อบต.โรงเข้และพืนที
ตําบลโรงเข้ ฯลฯ
12.ค่าติดตังไฟฟ้า
    (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า 
รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิ
ของการไฟฟ้า
    (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า เพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึง 
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์
13.ค่าติดตังประปา
     (1) ค่าวางท่อประปาภายนอก สถานทีราชการเพือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
ได้ใช้บริการนําประปารวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนํา และอุปกรณ์ประปา ซึง
เป็นกรรม สิทธิของการประปา
      (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวม
ถึงการปรับ ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์
14.ค่าติดตังโทรศัพท์
     ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครือง
โทรศัพท์พ่วง 
ภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน
15.ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
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16.ค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ
17.ค่าจ้างเหมาสูบนํา
18.ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ตรวจสอบแนวเขตทีดินสาธารณประโยชน์ใน
พืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
19.ค่าจัดทําแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ เพือรณรงค์ เผย
แพร่ และสร้างความตระหนักต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ถึงโทษและ
พิษภัยยาเสพติด ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ป้ายรณรงค์หรือสร้าง
จิตสํานึกต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ กิจกรรม
ต่างๆ ตามนโยบาย คําสัง หรือหนังสือสังการซึงอยู่ในความรับผิดชอบและ
อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีใช้
ในการปฏิบัติงาน 
20.อืนๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโรง
เข้

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย ฟิวส์, เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, สวิตช์ไฟฟ้า, หลอด
ไฟฟ้า, หลอดวิทยุ, ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทย, ลูกถ้วยสายอากาศ, รีซี
สเตอร์, มูฟวิงคอยส์,คอนเดนเซอร์, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนส์, เบรกเกอร์ และอืนๆ
-พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง วงเงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการ
จัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561 ครังที 1 หน้า 25  ลําดับที 1

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  10:08:10 หน้า : 35/45



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ big cleaning day จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ, ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นทีใช้
ในการจัดโครงการต่างๆ
-เป็นไปตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซือจัดจ้างทีไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซือจัดจ้างในการแต่งตังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564  หน้า 99 ลําดับที 1

งานบําบัดนําเสีย รวม 131,200 บาท
งบลงทุน รวม 131,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 131,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการกําจัดวัชพืชในคูคลองในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดวัชพืชในคูคลองในเขตองค์การบรหารส่วนตําบล
โรงเข้
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561  ครังที 2  หน้า 22 ลําดับที 4

โครงการขุดลอกคลองสายนาหลวง หมู่ที 1 ถึง หมู่ที 3 ต.ลาดโพธิ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายนาหลวง หมู่ที 1 ถึง หมู่ที 3 ต.ลาด
โพธิ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 550 เมตร ลึกเฉลียตามสภาพ ราย
ละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลโรง
เข้ กําหนด 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา  67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561  ครังที 2  หน้า 21 ลําดับที 2

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 1,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้  ตามหนังสือ กค (กวจ
) 0405.2/ ว 110  ลงวันที 5 มีนาคม 2561  เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการขุดลอกคลองสายนาหลวง หมู่ที 1 ถึง หมู่
ที 3 ต.ลาดโพธิ ( 30,000 x 4 / 100 =  1,200)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่
บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่า
วัสดุ, เครืองเขียนและอุปกรณ์ และรายจ่ายอืน ๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 109   ลําดับที 1

โครงการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี เช่น การแก้ไขเพิมเติมหรือการเปลียนแปลงแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ,การฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม, ค่าวัสดุ, เครืองเขียน และอุปกรณ์ และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 109  ลําดับที 2

โครงการฝึกอาชีพระยะสันใหัแก่ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันให้
แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่า
อาหาร, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 103 ลําดับที 2

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคม
วิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 103   ลําดับที 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาเชือมความสามัคคีหลีกหนียาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาเชือมความสามัคคีหลีก
หนียาเสพติด สําหรับเยาวชน ประชาชน ตําบลโรงเข้ ตําบลลาดโพธิ ตําบล
สะพานไกร เพือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพ
ติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน,ค่า
อุปกรณ์กีฬา,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที
จัดการแข่งขันกีฬา,ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน,ค่าจัดทําป้ายชือหรือทีมผู้
เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ,ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัล
-ค่าใช้จ่ายอืน ๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิด แข่งขันกีฬา,ค่าริวขบวน,ค่า
เวชภัณฑ์และ อุปกรณ์เวชภัณฑ์
-ค่าชุดกีฬา,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์ และรายจ่ายอืนๆ 
- ระเบียบกระทรวง มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 106   ลําดับที 4

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
ต่างๆ โดยมีค่า  ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึก
สอนทีเป็นเจ้าหน้าทีของรัฐและนักกีฬา,ค่าตอบแทนสําหรับบุคคลทีมิใช่
เจ้าหน้าทีของรัฐทีองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้เห็นว่ามีความจําเป็น
ต้องฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครัง
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับนัก
กีฬา,ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละประเภท
-ค่าอุปกรณ์การกีฬา,ค่าชุดวอร์ม,ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้าของผู้
ควบคุมหรือผู้ฝึก สอนและนักกีฬา และรายจ่ายอืนๆ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 106  ลําดับที 5
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 วันปิยะมหาราช ฯลฯพิธีการ
ทางศาสนา รัฐพิธี รวมถึง การกิจกรรมในการประชาสัม พันธ์เชิญชวน
หรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือมาร่วมงานรัฐพิธี และพระ
ราชพิธีต่างๆ
- ฐานอํานาจระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีวันลอยกระทง โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ,ค่าจ้างเหมา
เครืองเสียง,ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งไฟบริเวณสถานทีจัดงานและราย
จ่ายอืนๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี(พ.ศ
.2561- 2564)  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 22
 ลําดับที 1

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์,ค่าสถานทีจัดงาน,ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน เช่น เครืีองเสียง เต็นท์ เวที ,ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าของขวัญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง พ.ศ.2561  ครังที 2  หน้า 28 ลําดับที 1
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โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิน เช่น เพลงปรบไก่ และอืนๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสม
มนาคุณวิทยากร,ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าวัสดุ เครือง
เขียนและอุปกรณ์,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และรายจ่ายอืน ๆ
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถินและราย
จ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัด การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- อยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4ปี  (พ.ศ.2561-
2564)  หน้า 106 ลําดับที 3

งบเงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอบ้านลาด เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
ขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร  ประจําปี 2562 อําเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดขบวนแห่งานพระนคร
คีรี – เมืองเพชร ประจําปี 2562 อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอบ้านลาด ที พบ 0618/1869 ลงวันที 8
 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี เพิมเติม
หรือเปลียน แปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 30 ลําดับที 1

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอบ้านลาด เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 102 ปี ประจําปี 2562  อําเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 80,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียม
เกวียนและบ้าน ลาด 102 ปี ประจําปี  2562 อําเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอบ้านลาด ที พบ 0618/1869 ลงวันที 8
 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี เพิมเติม
หรือเปลียน แปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 31 ลําดับที 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,026,712 บาท
งบลงทุน รวม 3,026,712 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,026,712 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดคลองจากบ้านนางเมือง ประเทืองทิน ถึง บ้าน
นางเหมือน กองชิด หมู่ที 2  บ้านดอนข่อย - ไร่ค่า ต.ลาดโพธิ

จํานวน 464,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตดาดคลองจากบ้านนางเมือง  ประเทือ
งทิน ถึง บ้านนางเหมือน  กองชิด หมู่ที ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ต.ลาด
โพธิ  ปากคลองกว้าง 2.30 เมตร  ก้นคลองกว้าง  0.50 เมตร ลึก 0.90
 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง 350 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ
แปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้กําหนด  พร้อมป้าย
ชัวคราว 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (2)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 20 ลําดับที 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกํานันเสน่ห์ ลบถม หมู่ที 
2 บ้านนาฉอก ต.โรงเข้

จํานวน 150,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกํานันเสน่ห์ ลบ
ถม หมู่ที 2  บ้านนาฉอก ต.โรงเข้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 53
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 212 ตร.ม. พร้อมฝังท่อ
ลอด คสล. ขนาด  1.00 เมตร  จํานวน 9 ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบ
แปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ กําหนด ป้าย
โครงการ 1 ป้าย
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (2)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า  13 ลําดับที 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที 2  บ้าน
นาฉอก ต.โรงเข้

จํานวน 348,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน หมู่
ที 2 บ้านนาฉอก ต.โรงเข้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 199
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 597 ตร.ม. พร้อมก่อ
สร้างราง คสล. รองรับท่อประปาลอดผ่าน 1จุด รายละเอียดตามรูปแบบ
แปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้กําหนด พร้อมป้าย
ชัวคราว 1 ป้าย และป้ายโครงการ1 ป้าย
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561  หน้า 14 ลําดับที 2
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาลทุย ถึงถนนสายนาบอม 
หมู่ที 3 บ้านดอนโตนด ต.สะพานไกร

จํานวน 498,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาลทุย ถึงถนนสาย
นาบอม หมู่ที 3 บ้านดอนโตนด ต.สะพานไกร ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ระยะทาง  300  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 900  ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโรงเข้กําหนด พร้อมป้ายชัวคราว 1 ป้าย และป้าย
โครงการ 1 ป้าย
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (2)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า  19   ลําดับที 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่มะขวิดฝังตะวันตก หมู่
ที 1 บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ

จํานวน 263,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่มะขวิดฝัง
ตะวันตก หมู่ที 1 บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  450 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
กําหนด พร้อมป้ายชัวคราว 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย 
- ฐานอํานาจ พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา 23 (2)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 17  ลําดับที 5

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที 2 ต.สะพาน
ไกร

จํานวน 496,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที 2 ต
.สะพานไกร ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว  151
 เมตร ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 189  เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 1511 ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้กําหนด พร้อมป้ายชัว คราว 1
 ป้าย และ ป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (2)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 18  ลําดับที 6

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านใหม่ ต
.โรงเข้ ทังสองฝัง

จํานวน 496,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที 4
 บ้านใหม่ ต.โรงเข้ ทังสองฝัง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง
ยาว  376 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1504 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโรงเข้กําหนด พร้อม ป้ายชัวคราว 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 15 ลําดับที 3
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางลงบ้านไร่มะขวิดถึงบ้าน
ผู้ใหญ่บรรจง  แย้มเทศ หมู่ที 1 บ้านวังบัว ต.โรงเข้

จํานวน 192,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางลงบ้านไร่
มะขวิดถึงบ้านผู้ใหญ่บรรจง  แย้มเทศ หมู่ที 1 บ้านวังบัว ต.ลาด
โพธิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและ
รายการขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้กําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา  67 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 16 ลําดับที 4

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 116,412 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้  ตามหนังสือ กค (กวจ
) 0405.2/ ว 110  ลงวันที 5 มีนาคม 2561  เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง จํานวน 8
 โครง ( 2,910,300 x 4  / 100 = 116,412 )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย
  วัสดุคงทน เช่น เคียว, สปริงเกลอร์, จอบหมุน, จานพรวน, ผานไถ
กระทะ,คราดซีพรวนดินระหว่างแถว, เครืองดักแมลง, ตะแกรงร่อนเบน
โธส, อวน(สําเร็จรูป) และ กระชัง และรายจ่ายอืนๆ
   วัสดุสินเปลือง ปุ๋ย, ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์, พืชและ
สัตว์, พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา, นําเชือพันธุ์สัตว์, วัสดุเพาะชํา, อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช เช่นใบมีด, เชือก, ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และหน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ และรายจ่ายอืนๆ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้  (พ.ศ
.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 26
 ลําดับที 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,222,653 บาท
งบกลาง รวม 8,222,653 บาท
งบกลาง รวม 8,222,653 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 93,753 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 81  ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูง
อายุ 
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผุ้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558 ถึง แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3
)  พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ 4 ปี (พ.ศ
.2561- 2564)  หน้าที 105 ลําดับที 2

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,152,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุุพ
พลภาพ 
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปก ครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 ถึงแก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 3 พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561  หน้า 25 ลําดับที 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุุพ
พลภาพ 
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปก ครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561  หน้า 25 ลําดับที 1
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สํารองจ่าย จํานวน 200,900 บาท
- รายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน 
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 
ลงวันที 12 มีนาคม 2545
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 0684 
ลงวันที  8 กุมภาพันธ์ 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  
ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที  13 มกราคม 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  
ที มท 0810.4/ว 526 ลงวันที   8 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  
ที มท 0810.4/ว 1064  ลงวันที   31 พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  
ที มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที   15 มิถุนายน  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  
ที มท 0810.4/ว 1520  ลงวันที   2 สิงหาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  
ที มท 0808.2/ว 2145  ลงวันที   11 ตุลาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0810.7/ว
 6768  
ลงวันที   28 พฤศจิกายน  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  
ที มท 0810.5/ว 608  ลงวันที   5 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0810.4/ว 1077  ลงวันที 17 เมษายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โรงเข้ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถินหรือพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 114
 ลําดับที 1

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 160,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามทีกฎหมายกําหนด
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