
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโรงเข

อําเภอ บานลาด   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,602,088 บาท

งบบุคลากร รวม 6,594,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,542,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลโรง
เข และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโรงเข

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
โรงเข

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหาร
สวนตําบลโรงเข และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโรงเข

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,858,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข เปนเงิน 134,640  บาท  
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  เปนเงิน 110,160  บาท    
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข เปนเงิน 1,526,800  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  เปนเงิน 86,400  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,051,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,934,020 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานสวนตําบล  สังกัดสํานักงาน
ปลัด จํานวน 8 อัตรา ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล, หัวหนาสํานักปลัด,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห
นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา ,นักจัดการงานทั่วไป,นัก
พัฒนาชุมชนและเจาพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ให
แก พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือนใหแก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโรงเข  และเงินประจําตําแหนงให
แกหัวหนาสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 835,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางสังกัด
สํานักงานปลัด จํานวน 6 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ, ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,คน
งาน, พนักงานขับรถยนตและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไปสังกัดสํานักงานปลัด

งบดําเนินงาน รวม 1,920,448 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล,และ
รายจายอื่นๆ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบที่กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร นายกองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,175,448 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป (ภารโรง) และจาง
เหมาบริการลักษณะงานอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล และรายจายอื่นๆ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 245
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

คาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทําการ อบต.โรงเข จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทํา
การ อบต.โรงเข
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 245
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

คาเชาอาคารเก็บพัสดุ จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาอาคารเก็บพัสดุ ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลโรงเข

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 196,448 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย  ดังนี้
1.คาถายเอกสาร
2.คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือและเอกสารตางๆ
3.คาซักฟอก
4.คากําจัดสิ่งปฏิกูล
5.คาระวางบรรทุก 
6.คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)
7.คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คารับวารสาร หรือ เอกสารทางวิชาการอื่นๆ คาจัด
ทําวารสาร ประชาสัมพันธ และรายจายอื่น ๆ
8.คาธรรมเนียมตางๆ
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9.คาประกันภัยรถยนตสวนกลาง
10.คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
11.คาติดตั้งไฟฟ้า
    (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการ
ไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้าซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
    (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า เพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและ อุปกรณ
12.คาติดตั้งประปา
     (1) คาวางทอประปาภายนอก สถานที่ราชการเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ํา และอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา
     (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติมรวม ถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ
13.คาติดตั้งโทรศัพท
     คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา,คา
เครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน
14.คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
15.คาจางเหมาสูบน้ํา
16.คาใชจายในการรังวัด ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโรงเข
17.คาใชจายในการรวมโฉนดที่ดินขององคการบริหารสวนตําบล
โรงเข
18.คาจัดทําแผนป้ายและแผนผาประชาสัมพันธ เพื่อรณรงค เผย
แพร และสรางความตระหนักตางๆ เชน ป้ายประชาสัมพันธถึง
โทษและพิษภัยยาเสพติด ป้ายรณรงคตอตานยาเสพติด ป้าย
รณรงคหรือสรางจิตสํานึกตางๆ ป้ายประชาสัมพันธโครงการ
ตางๆ กิจกรรมตางๆ ตามนโยบาย คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข และรายจายอื่นๆ 
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19.คาจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบานและที่ทําการ อบต.โรงเข
20.คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดใน อบต.โรง
เข และในเขตพื้นที่ อบต.โรงเข

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผูมาเยี่ยม
เยือน อบต.โรงเข
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวาง อปท.กับ อปท. หรือ อปท. กับ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน และการประชุมอื่นๆ  
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายการเลือกตั้งนายกองคการ บริหารสวนตําบล/สมาชิกสภา
องคการ บริหารสวนตําบลรวมถึงประชาสัมพันธ ขอมูลแกประชาชน
ในการเลือกตั้งสภา ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
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คาใชจายเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกอาณาจักร
ของ คณะผูบริหารสมาชิก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลโรงเข และผูไดรับอนุญาต
และมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหกับองคการบริหารสวนตําบล
โรงเข เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และรายจายอื่นๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 98  ลําดับที่ 9

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน อบต. จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน อบต. เชน คาใชจายในการฝึกอบรม   การดู
งานนอกสถานที่ สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะและรายจาย อื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98 ลําดับที่ 8
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  เชน รถสวนกลาง ไดแก รถยนต รถจักรยานยนต, รถ
ยนตบรรทุกน้ํา ,เครื่องจักรกลตางๆ, เครื่องถายเอกสาร , เครื่อง
พิมพดีด , เครื่องปรับอากาศ และทรัพยสินอื่นๆ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่  15 มกราคม 2563
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
- เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย
   วัสดุคงทน เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ,เครื่องเจาะ
กระดาษและวัสดุคงทนอื่นๆ 
    วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ ,ปากกา และวัสดุ
สิ้นเปลืองอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบดวย วัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุคงทนอื่นๆ ,วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน ฟิวส, หลอดไฟ้าฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ,วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง, แผงวงจร และวัสดุ
อุป กรณอื่น ๆ 
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประกอบดวย 
   วัสดุคงทน  เชน  หมอ , กระทะ , กะละมัง ,แกวน้ํา และคาคง
ทนวัสดุอื่นๆ
   วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก , ไมกวาด , เขง , น้ํายาดับ
กลิ่น และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประกอบดวย
   วัสดุคงทน เชนไม
ตางๆ ,คอน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม,เลื่อย, ขวาน, กบไส
ไม, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร, ลูกดิ่ง, สวาน, โถสวม, อางลางมือ, ราวพาดผา และคาวัสดุ
คงทนอื่นๆ
   วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม, ทินเนอร ,สี, ปูน
ซีเมนต, ทราย, อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเสน, แปรงทาสี,ปูน
ขาว ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล และคาวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบดวย 
   วัสดุคงทน เชน ไขควง, ประแจ , แมแรง ,กุญแจปาก
ตาย,กุญแจเลื่อน, คีมล๊อค, ล็อคเกียร, ล็อคคลัตช, กระจกโคง
มน, ล็อคพวงมาลัย,สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุก
เฉิน, กรวยจราจร และคาวัสดุคงทนอื่นๆ 
     วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, น๊อตและ
สกรู,สายไมล, เพลา, ฟิลมกรองแสง และคาวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ
   วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต , เครื่อง
ยนต (อะไหล) , ชุดเกียรรถยนต , เบรก , ครัช, พวง
มาลัย,สายพานใบพัด, หมอน้ํา, หัวเทียน, แบตเตอรี่, จาน
จาย, ลอ, ถังน้ํามัน, ไฟหนา, ไฟเบรก, อานจักรยาน, ตลับลูก
ปืน, กระจกมองขางรถ ยนต, กั้นชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย และคา
วัสดุอุปกรณอื่นๆ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบดวย
    วัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงตม, น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันก๊าด, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเตา, น้ํามันจารบี, น้ํามัน
เครื่อง,ถาน, ก๊าส และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 
     สําหรับรถสวนกลาง ไดแก รถยนต,รถจักรยานยนต, รถยนต
บรรทุกน้ํา,เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องตัดหญาและรายจาย
อื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติราชการและเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น
สําหรับเครื่องจักรกลของหนวยงานตางๆ ที่ขอมาใชราชการและ
จายสนับสนุนใหหนวยงานและกลุมองคกรตางๆ ในการปฏิบัติ
หนาที่อันเปนประโยชนแก อบต.
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2594
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบดวย 
  วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง , ขาตั้งเขียนภาพ , เลนสซูม และ
รายจายอื่นๆ
  วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน , สี , กระดาษเขียนโปรสเตอร และราย
จายอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย 
   วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
   วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เชน Flash Drive, 
เทปบันทึกขอมูล,ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร , หมึกเครื่องพิมพตางๆ คาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และรายจายอื่นๆ  และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล เชน เมาส แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ, เมนบอรด,  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต, แบบฮารดดิสต, แบบซีดีรอม, แบบอ
อพติคอลและรายจายอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 170,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
โรงเข เชน ไฟฟ้าสาธารณะ อาคารสถานที่ตางๆ และหอกระจา
ยขาวไรสายประจําหมูบานที่อยูในความดูแล และรายจายอื่นๆ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
โรงเขและอาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลโรงเข
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพื้นฐาน,คาโทรศัพท
เคลื่อนที่รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คา
บํารุงรักษาสายและรายจายอื่นๆ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย, คาธนาณัติ, คาดวงตรา
ไปรษณียากร และรายจายอื่นๆ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเชาพื้นที่เว็ปไซต  คาเคเบิ้ลทีวี และ
รายจายอื่นๆ

งบลงทุน รวม 87,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน สําหรับผูบริหาร จํานวน 1 ตัว ตัว
ละ 3,500 บาท เปนเงิน 3,500 บาท และเกาอี้ทํางาน สําหรับ
พนักงาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 1,000 บาท รวมเปน
เงิน 2,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)

ตูบานเลื่อนทึบพรอมชั้นวางของ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบพรอมชั้นวางของ ขนาดความกวางไม
นอยกวา 90 ซม. ความลึกไมนอยกวา 45 ซม. ความสูงไมนอย
กวา 180 ซม. จํานวน 2 ตู ตูละ 5,000 บาท (ราคาตามทอง
ตลาด)

ตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบเหล็ก จํานวน 1 ตู ตู
ละ 4,000 บาท เปนเงิน4,000 บาท (ราคาตามทองตลาด) แบบ
เหล็ก 40 ชอง ชนิดมีลอเลื่อน ขนาดไมนอยกวา 91 x 31 x 176 
ซม.
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โต๊ะทํางาน จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน สําหรับพนักงาน จํานวน 1 ตัว ตัว
ละ 2,600 บาท เปนเงิน 2,600 บาท (ราคาตามทองตลาด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ปี 2563)
คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200x1200 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38
 หนาตอนาที  (ppm)
   - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
   - มีชอมเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชองหรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
   - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

วันที่พิมพ : 10/9/2563  09:28:47 หนา : 16/69



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือ คาซอม
กลาง เชน คาซอมรถสวนกลาง ไดแก รถยนต,รถ
จักรยานยนต ,รถยนตบรรทุกน้ํา, เครื่องถายเอกสาร และรายจาย
อื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,495,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,708,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,708,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,305,640 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 4 อัตรา ไดแก ผู
อํานวยการกองคลัง, นักวิชา การเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ
และนักวิชาการจัดเก็บรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 336,840 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง สังกัดกองคลัง จํานวน 2 อัตรา ไดแก ผู
ชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี และผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง สังกัด
กองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 783,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 262,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 217,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
   1.1 คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
   1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่กค 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และในวันหยุด ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบกําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 386,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป และจางเหมาบริการ
ลักษณะงานอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
และรายจายอื่นๆ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 245
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย  ดังนี้
1.คาถายเอกสาร
2.คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือและเอกสารตางๆ
3.คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาว ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คารับวารสาร หรือ เอกสารทางวิชาการอื่นๆ คาจัด
ทําวารสารประชา สัมพันธ  ฯลฯ
4.คาธรรมเนียมตางๆ
5.คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดใน องคการบริหาร
สวนตําบลโรงเขและในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโรง
เข ฯลฯ
6.คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
7.คาจัดทําแผนป้ายและแผนผาประชาสัมพันธ เพื่อรณรงค เผย
แพร และสรางความตระหนักตางๆ เชน ป้ายประชาสัมพันธถึง
โทษและพิษภัยยาเสพติด ป้ายรณรงคตอตานยาเสพติด ป้าย
รณรงคหรือสรางจิตสํานึก  ตางๆ ป้าย ประชาสัมพันธโครงการ
ตางๆ กิจกรรมตางๆ ตามนโยบาย คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง  การซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ ขององคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข และรายจายอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายใน
การเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราช การสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจาง ทั่วไป สังกัดกองคลัง เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาทางดวนพิ เศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คา
ลงทะเบียนตางๆ  และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98 ลําดับที่ 9
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินในเขตองคการบริหารสวนตําบลโรงเข เพื่อ
พัฒนาการจัดเก็บรายได ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัด ซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย สินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององคการ
บริหารสวน ตําบลโรงเข  หนาที่ 97 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข เพื่อใหใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพดีด, เกาอี้, เครื่องปรับอากาศ และราย
จายอื่นๆ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่  15 มกราคม 2563
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย
  วัสดุคงทน เชน หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะ
กระดาษ และรายจายอื่นๆ
  วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา และรายจาย
อื่นๆ 
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกคาองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย 
   วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
   วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เชน  Flash Drive, 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, หมึกเครื่องพิมพ
ตางๆ ,คาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน และรายจายอื่นๆ
   วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เมาส, แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ, เมน บอรด, เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต, แบบฮารดดิสต, แบบซีดี
รอม และ แบบออพติคอล และรายจาย อื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 3,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน สําหรับพนักงาน จํานวน 1 ตัว ตัว
ละ 1,000 บาท เปนเงิน 1,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)

โต๊ะทํางาน จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน สําหรับพนักงาน จํานวน 1 ตัว ตัว
ละ 2,600 บาท เปนเงิน 2,600  บาท (ราคาตามทองตลาด)

วันที่พิมพ : 10/9/2563  09:28:47 หนา : 24/69



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทน อปพร.,เงินตอบแทน
เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล,และรายจายอื่น ๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่องคการบริหารสวนตําบลโรง
เข สั่งใชใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คา
พาหนะ,คาลงทะเบียนตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 98  ลําดับที่ 9
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โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคการบริหาร
สวนตําบลโรงเข

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคการบริหารสวนตําบลโรงเข
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่  13 กุมภาพันธ 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข หนาที่  5  ลําดับที่ 1

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง เทศกาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลประจําปี 2564 ไดแก เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาติดตั้งไฟสองสวาง
บริเวณจุดเสี่ยง , คาป้ายประชาสัมพันธ และรายจายอื่นๆ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 82 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบ
ดวย แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายไมล, เพลา, ตลับลูก
ปืน, น้ํามันเบรก, อานจักรยาน, หัวเทียน, ไขควง, นอตและ
สกรู, กระจกมองขางรถยนต, หมอน้ํารถ ยนต, กันชนรถ
ยนต, เบาะรถยนต, ฟิลมกรองแสง, เข็มขัดนิรภัย, แมแรง, กุญแจ
ปากตาย, กุญแจเลื่อน, คีมล็อค, ล็อคเกียร, ล็อคคลัตช, กระจก
โคงมน, ล็อคพวงมาลัย, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุก
เฉิน, กรวยจราจร และอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบดวย เครื่อง
แบบ, เสื้อ กางเกง ผา, เครื่องหมายยศและสังกัด, ถุง
เทา, รองเทา, เข็มขัด, หมวก, ผาผูกคอ, เครื่องแตงกายชุดฝึก
โขน ละคร ฯลฯ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกอบดวย เครื่องดับ
เพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิงและอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,881,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,200,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,200,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 622,800 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานครู จํานวน 2 อัตรา ไดแก ตําแหนง ครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดหนองกาทอง, ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ดอนกอก

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของพนักงานครู
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 469,320 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 3 อัตรา ไดแก ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกาทอง, ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก (ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหวา, ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก (ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลาดโพธิ์ 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ให
แกพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ไดแก ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก (ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกา
ทอง, ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
หวา, ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลาด
โพธิ์

งบดําเนินงาน รวม 941,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549

วันที่พิมพ : 10/9/2563  09:28:48 หนา : 29/69



ค่าใช้สอย รวม 431,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ บริหารสถานศึกษาสําหรับศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 386,500 บาท

1.เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข จํานวน 4
 ศูนย จํานวน 245 วัน จํานวน 245,000 บาท ไดแก
   - ศพด.รร.วัดดอนกอก จํานวน 10 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน  เปนเงิน 49,000 บาท
   - ศพด.รร.บานลาดโพธิ์ จํานวน 10 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน  เปนเงิน 49,000 บาท
   - ศพด.รร.วัดหวา จํานวน 12 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน  เปนเงิน 58,800 บาท
 - ศพด.รร.วัดหนองกาทอง จํานวน 18 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน  เปนเงิน 88,200 บาท
     2. เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข จํานวน 4
 ศูนย จํานวน 50 คนๆ ละ 1,700 บาท เปนเงิน 85,000 บาท
     3. เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน ปีละ 200 บาท ตอคน ใหแก
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโรง
เข จํานวน 4 ศูนย จํานวน 50 คนๆ ละ 200 บาท เปน
เงิน 10,000 บาท
     4. เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียน  ปีละ 200 บาท ตอคนให
แกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโรง
เข จํานวน 4 ศูนย จํานวน 50 คนๆ ละ 200 บาท เปน
เงิน 10,000 บาท
5. เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน ปีละ 300 บาท ตอคน ให
แกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโรง
เข จํานวน 4 ศูนย จํานวน 50 คนๆ ละ 300 บาท เปน
เงิน 15,000 บาท
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     6. เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปีละ 430 บาท ตอ
คน ใหแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข จํานวน 4 ศูนย จํานวน 50 คนๆ ละ 430 บาท เปน
เงิน 21,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม  2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 86 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก
คณะผูบริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  หนา  85 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมเยาวชนดานการ อนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเยาวชนดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และรายจาย
อื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 84  ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลโรงเข เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
ถายเอกสาร, เครื่องพิมพดีด และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ รวม 503,800 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประกอบดวย
วัสดุคงทน เชน หมอ, กระทะ, กะละมัง และแกวน้ํา และรายจาย
อื่นๆ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก, ไมกวาด, เขง, สบู, แปรง, ผาปู ที่
นอน,ปลอกหมอนและ หมอน และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 488,800 บาท

- เพื่อจายเปน
1) คาอาหารเสริม (นม)  สําหรับในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข จํานวน 4 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดหนองกาทอง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอน
กอก, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหวา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานลาดโพธิ์  จํานวน  50  คน จํานวน  260  วัน ๆ
 ละ 8 บาท เปนเงิน  104,000  บาท
2) คาอาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียน ทั้ง 4 โรงเรียนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข ไดแก โรงเรียนวัดหนองกา
ทอง, โรงเรียนวัดดอนกอก, โรงเรียนวัดหวา และโรงเรียนบาน
ลาดโพธิ์ จํานวน  185  คน จํานวน  260  วัน ๆ ละ 8 บาท เปน
เงิน  384,800  บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัด
เลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 85  ลําดับที่ 2
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย 
วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เชน Flash Drive, ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ,หมึกเครื่องพิมพตางๆ,คา
จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และราย
จายอื่นๆ
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เมาส แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมม เมนบอรด เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม และแบบอ
อพติคอล และรายการอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 740,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 740,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนในเขต อบต.โรงเข จํานวน 740,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโรงเข จํานวน 4
 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดหนองกาทอง, โรงเรียนวัดดอน
กอก, โรงเรียนวัดหวา และ โรงเรียนบานลาดโพธิ์ จํานวน 200
 วัน วันละ 20 บาท จํานวน 185 คน 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 86  ลําดับที่ 5
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 552,220 บาท

งบดําเนินงาน รวม 552,220 บาท
ค่าใช้สอย รวม 502,220 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ 
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบาตามพระปณิธาน  
ศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 5,370 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตร
จารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสํารวจประชากรสุนัข
และแมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลโรงเข 3 ตําบล 12 หมูบาน ไดแก ตําบลโรงเข ตําบล
ลาดโพธิ์ และตําบลสะพานไกร แบงออกเปนจํานวน สุนัข  695
  ตัว และแมว 200 ตัว รวมทั้งสิ้น 895 ตัว เบิกจายคาสํารวจใน
อัตราตัวละ 6 บาท ตอปี เปนเงิน  4,866 บาท (ขอมูลประชากร
สุนัขและแมว  ณ  13  กุมภาพันธ  2563)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข  หนา 8  ลําดับที่ 3
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดตอ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2120 ลงวันที่  9 เมษายน  2563
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท0808.2/ว1433 ลงวันที1่4 พฤษภาคม 2563
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 ขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข หนา 4 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับยา เสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และรายจาย
อื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 89  ลําดับที่ 7

โครงการพระราชดําริดาน สาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  จํานวน 3 โครงการ  ตามที่ประชาคมหมูบานให
ความเห็นชอบ เชน คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คา
สมนาคุณวิทยากร, คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ และรายจาย
อื่นๆ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 88  ลําดับที่ 6
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โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายใน
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา และรายจายอื่นๆ เพื่อลด
อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบาในสัตวและลดอัตราการตายในมนุษย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนาที่ 88  ลําดับที่ 2
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน  ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 26,850 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลักษณ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีคาใชจายในการขับเคลื่อน
โครงการฯ ประกอบดวย คาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา สําหรับประชากรสุนัขและ
แมว ที่มีเจาของ และไมมีเจาของในเขตองคการบริหารสวนตําบล
โรงเข 3 ตําบล 12 หมูบาน ไดแก ตําบลโรงเข ตําบลลาด
โพธิ์ และตําบลสะพานไกร แบงออกเปนจํานวนสุนัข 695
 ตัว และ แมว 200 ตัว รวมทั้งสิ้น 895 ตัว เบิกจายในอัตราตัว
ละ 30 บาท เปนเงิน  26,850 บาท (ขอมูลประชากรสุนัขและ
แมว ณ 13 กุมภาพันธ 2563)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 7 ลําดับที่ 2
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โครงการหมูบานปลอดยุงลาย จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหมูบานปลอดยุง
ลาย เชน เปนคาพนหมอกควันกําจัดยุงลาย พนอยางนอย ปีละ 2
 ครั้ง และใสทรายอะเบท คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นในการ
พนหมอกควัน คาป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอ
ตกลงเปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข หนา 6 ลําดับที่  1

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคเอดส จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาวัสดุ, เครื่อง
เขียน และอุปกรณอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอ
ตกลงเปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข   หนา 88 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส น้ํายาเคมีพน
กําจัดยุง เดลตาเมทริน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา และรายจาย
อื่น ๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอ
ตกลงเปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.2560
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 224,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 224,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
 คน  จํานวน 12 เดือน โดยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นไดปฏิบัติ
หนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไมนอยกวาวัน
ละ 8 ชั่วโมง และไมนอยกวาเดือนละ  20 วัน จะไดรับเงินคา
ตอบแทนตามอัตราดังนี้
1.อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูง
อายุขั้นกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง จะไดรับคาตอบแทนเดือน
ละ 5,000 บาท
2.อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูง
อายุขั้นกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง และผานการอบรมหลักสูตรฝึก
อบรมเพิ่มเติมนักบริบาลทองถิ่น จํานวน 50 ชั่วโมง ของคณะ
กรรมการผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดใหมีการอบรม โดยไดรับ
อนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได
รับเงินคาตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท0819.2
/ว6290 ลงวันที1่8 ตุลาคม 2562 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0819.2
/ว4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลโรงเข โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบและการ
เขารับการฝึกอบรมของ เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 91 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพ ชีวิตคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และรายจาย
อื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)  ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  หนา  91 ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,356,300 บาท

งบบุคลากร รวม 891,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 891,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 687,300 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองชาง จํานวน 2 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกอง
ชางและนายชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง สังกัดกอง
ชาง จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูชวยนายชางโยธา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตาง ๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง , เงิน
รางวัล, คาจางตอบแทนออกแบบ และรายจายอื่นๆ

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบที่กําหนด
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 524,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป  และจาง
เหมาบริการลักษณะงานอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล และรายจายอื่นๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 204,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย  ดังนี้
1.คาถายเอกสาร
2.คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือและเอกสารตางๆ
3.คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพตางๆ)  คารับวารสาร หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ คาจัด
ทําวารสาร ประชา สัมพันธ  ฯลฯ
4.คาธรรมเนียมตางๆ
5.คาประกันภัยรถยนตสวนกลาง
6.คาติดตั้งไฟฟ้า
    (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการ
ไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
    (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า เพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ
7.คาติดตั้งประปา
     (1) คาวางทอประปาภายนอก สถานที่ราชการเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ํา และอุปกรณประปา ซึ่ง เปนกรรม สิทธิ์ของการประปา
      (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติมรวมถึงการปรับ ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ
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8.คาติดตั้งโทรศัพท
     คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คา
เครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน
9.คาจางเหมาสูบน้ํา
10.คาใชจายในการรังวัด ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโรงเข
11.คาจัดทําแผนป้ายและแผนผาประชาสัมพันธ เพื่อรณรงค เผย
แพร และสรางความตระหนักตางๆ เชน ป้ายประชาสัมพันธถึง
โทษและพิษภัยยาเสพติด ป้ายรณรงคตอตานยาเสพติด ป้าย
รณรงคหรือสรางจิตสํานึกตางๆ ป้ายประชาสัมพันธโครงการ
ตางๆ กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลโรงเข และคาใชจายอื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน 12.คาจาง
เหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดใน อบต.โรงเข และในเขต
พื้นที่ อบต.โรงเข
13.รายจายอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป สังกัดกองชาง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สังกัดกองชาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 98  ลําดับที่ 9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  เชน รถยนตสวนกลาง, คอมพิวเตอร และทรัพยสิน
อื่นๆ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่  15 มกราคม 2563
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย
วัสดุคงทน เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษ และ
อื่นๆ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา และอื่นๆ
-เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเปน
หนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบดวย
วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน และอื่นๆ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน  สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, ฟิวส, หลอดไฟ และ
อื่นๆ
วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง, แผน
วงจร และอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอ
ตกลงเปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานกอสราง ประกอบดวย ไมตางๆ, น้ํามัน
ทาไม, ทินเนอร,สี, แปรงทาสี,ปูนซีเมนต, ปูนขาว, ทราย, อิฐหรือ
ซีเมนต
บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, คอน, คีม, ชะแลง, จอบ, เสียม, สิ
 ว, ขวาน, สวาน, เลื่อย, กบไสไม, เหล็กเสน, เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง, ทอน้ําบาดาล, ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา, ทอตางๆ, โถสวม, อางลางมือ ,ราวพาดผา และอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบดวย น้ํามัน
ดีเซล, น้ํามันก๊าด, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเตา, ถาน, ก๊าส, แก๊สหุง
ตม, น้ํามันจารบี, น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ สําหรับ รถ
จักรยานยนต  รถกระเชาไฟฟ้า เครื่องตัดหญาและอื่นๆ ที่ใชใน
การปฏิบัติราชการ และเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่อง
จักรกลของหนวยงานตางๆ  ที่ขอมาใชราชการและจายสนับสนุน
ใหหนวยงานและกลุมองคกรตางๆ ในการปฎิบัติหนาที่อันเปน
ประโยชนแก อบต.
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย วัสดุคง
ทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ
บันทึกขอมูล เชน Flash Drive  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร     หมึกเครื่องพิมพตางๆ  คาจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล เชน เมาส แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ เมนบอรด  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล และราย
จายอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทเคลื่อนที่ และอื่นๆ
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งบลงทุน รวม 715,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาของครุภัณฑเพื่อใหใชงานได
ตามปกติ เชน คอมพิวเตอร, รถจักรยานยนต, รถกระเชาไฟฟ้า
และอื่นๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางออกแบบ คาจางควบคุมงาน เพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสรางของ อบต.โรงเข 
- เปนไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,828,488 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบดวย ฟิวส, เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตช
ไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, หลอดวิทยุ, ทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทย, ลูกถวยสายอากาศ, รีซี
สเตอร, มูฟวิ่งคอยส,คอนเดนเซอร, ขาหลอดฟลูออเรส
เซนส, เบรกเกอร และอื่นๆ
- พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือและวง
เงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว    1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
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งบลงทุน รวม 1,658,488 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,658,488 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต  จากสะพาน
บานเหมืองหาม ถึงบานนางจําเนียร  มวงสวาสดิ์  หมูที่ 4 บาน
เหมืองหาม  ตําบลลาดโพธิ์

จํานวน 408,700 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต  จาก
สะพานบานเหมืองหาม ถึงบานนางจําเนียร  มวงสวาสดิ์  หมูที่ 4
 บานเหมืองหาม  ตําบลลาดโพธิ์   ขนาดกวาง 4.00
 เมตร  ยาว  280  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,120 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและ
รายการขององคการบริหารสวนตําบลโรงเขกําหนด พรอมป้ายชั่ว
คราว  1 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 2 ประจําปีงบระมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบล
โรงเข หนา  5   ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต จากถนนสาย
หลักกลางหมูบาน ถึงหนาโรงเรียนบานลาดโพธิ์  หมูที่ 3 บานลาด
โพธิ์  ตําบลลาดโพธิ์

จํานวน 394,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต จาก
ถนนสายหลักกลางหมูบาน ถึงหนาโรงเรียนบานลาดโพธิ์  หมูที่ 3
 บานลาดโพธิ์  ตําบลลาดโพธิ์   ขนาดกวาง 4.00
 เมตร  ยาว  295  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,180 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและ
รายการขององคการบริหารสวนตําบลโรงเขกําหนด พรอมป้ายชั่ว
คราว  1 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 ป้าย 
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา  53   ลําดับที่ 49
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายจากสาม
แยกบานนายสมนึก นาคเมือง ถึงศาลานามาบ หมูที่ 1 บานทาย
หลวง ตําบลสะพานไกร

จํานวน 292,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต  สาย
จากสามแยกบานนายสมนึก  นาคเมือง ถึงศาลานามาบ  หมูที่ 1
 บานทายหลวง  ตําบลสะพานไกร    ขนาดกวาง 4.00
 เมตร  ยาว  220  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา  880  ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและ
รายการขององคการบริหารสวนตําบลโรงเขกําหนด  พรอมป้ายชั่ว
คราว  1 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา  60   ลําดับที่ 70

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตสายกลางหมู
บาน  หมูที่ 1 บานหนองกาทอง  ตําบลโรงเข

จํานวน 498,700 บาท

-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต สายกลางหมูบาน  หมูที่ 1 บานหนองกาทอง ตําบลโรง
เข  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  373
  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,492
 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเขกําหนด พรอมป้ายชั่วคราว  1
 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา  40   ลําดับที่ 5
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 63,788 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได   ตามหนังสือ กค
 ( กวจ.) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม  2561 เรื่องซักซอม
แนวทางปฎิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบ
ปรับราคาได ( คา  k  )  คํานวณรอยละ 4  ของโครงการที่กอ
สราง  จํานวน 6 โครงการ ( 1,594,700 x 4 /100 = 63,788
 บาท )

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตางๆ, คาป้ายประชาสัมพันธ, คา
จางเหมาบริการตางๆ, คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการตางๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอ
ตกลงเปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 84 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตางๆ, คาป้ายประชาสัมพันธ, คา
จางเหมาบริการตางๆ, คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการตางๆ
- เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วง เงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอ
ตกลงเปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 84 ลําดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดประชุม
ประชาคมหมูบาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร, คา
อาหารและเครื่องดื่ม, คาวัสดุ, เครื่องเขียนและอุปกรณ และราย
จายอื่น ๆ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 101 ลําดับที่ 1

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัด ทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เชน การแกไขเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ,การฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาวัสดุ, เครื่องเขียน และ
อุปกรณ และรายจายอื่น ๆ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 101 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นใหแก ประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นใหแกประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
สมนาคุณวิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
รายจายอื่น ๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 92 ลําดับที่ 2
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสราง ความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาสมนาคมวิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และรายจายอื่น ๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนาที่ 92 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีหลีกหนี ยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาเชื่อมความ
สามัคคีหลีกหนียาเสพติด สําหรับเยาวชน ประชาชน ตําบลโรง
เข ตําบลลาดโพธิ์ ตําบลสะพานไกร เพื่อการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน,คาอุปกรณกีฬา,คาตอบ
แทนเจาหนาที่ประจําสนาม,คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขัน
กีฬา,คาตอบแทนกรรมการตัดสิน,คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผูเขา
รวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ,คาโลหรือถวยรางวัล
- คาใชจายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปิด-ปิด แขงขันกีฬา,คาริ้ว
ขบวน,คาเวชภัณฑและ อุปกรณเวชภัณฑ
- คาชุดกีฬา,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาอาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล และรายจายอื่นๆ 
- ระเบียบกระทรวง มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 95   ลําดับที่ 4
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 302,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 187,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 187,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานซึ่งเปนวันสําคัญของ
ทางราชการ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราช
วรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ,วันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร, วันปิยะมหาราช ฯลฯ พิธีการทางศาสนา รัฐพิธี รวม
ถึงกิจกรรมในการประชาสัมพันธ เชิญชวนหรืออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธี
ตางๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 95 ลําดับที่ 2
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา ดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ ของ 
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาพานพุมดอกไม  พานประดับพุมดอกไม พานพุม
เงินพุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย ธงชาติไทย ธงตรา
สัญลักษณและรายจายอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบ
ริบริหารสวนตําบลโรงเข หนาที่ 96 ลําดับที่ 10

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล,คาสถานที่จัดงาน,คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปรณที่จําเปนในการจัดงาน เชน เครื่อง
เสียง เต็นท เวที ,คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คา
ของขวัญ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 9 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 10/9/2563  09:28:48 หนา : 61/69



โครงการวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีวันลอย
กระทง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ,คาจางเหมาเครื่องเสียง,คาจางเหมาประดับตกแตงไฟ
บริเวณสถานที่จัดงานและรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา 10 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ บานลาด เพื่อเปนคาใชจายตาม 
โครงการจัดขบวนแหงานพระนคร คีรี - เมืองเพชร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดขบวนแห
งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจําปี 2564 อําเภอบาน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี
- เปนไปตามหนังสืออําเภอบานลาด ที่ พบ 0618/1933 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 95 ลําดับที่ 7
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ บานลาด เพื่อเปนคาใชจายตาม 
โครงการจัดงานแขงขันวัวเทียม เกวียนและบานลาด ( 102 ปี, 103 
ปี ,104 ปี และ 105 ปี)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานแขงขันวัว
เทียมเกวียนและบานลาด 104 ปี ประจําปี 2564 อําเภอบาน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี
- เปนไปตามหนังสืออําเภอบานลาด ที่ พบ 0618/1892 ลงวัน
ที่ 13 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 96 ลําดับที่ 8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 644,904 บาท

งบลงทุน รวม 644,904 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 644,904 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กดาดคลอง สายบานไรมาบ – 
บานดอนแจง  หมูที่ 3 บานดอนแจง ตําบลโรงเข

จํานวน 441,700 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กดาดคลอง สายบาน
ไรมาบ – บานดอนแจง  หมูที่ 3 บานดอนแจงตําบลโรงเข  ขนาด
ปากกวาง  1.20 เมตร กนกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.80
 เมตร  หนา 0.07 เมตร ยาว 390 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ
แปลนและรายการขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข
กําหนด พรอมป้ายชั่วคราว  1 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา  69   ลําดับที่ 11

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังบานนายจันทร  
พงษนาค ถึงสะพานขามวัดโรงเข หมูที่ 5 บานหัวโรง ตําบลโรงเข

จํานวน 178,400 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังบาน
นายจันทร  พงษนาค ถึงสะพานขามวัดโรงเข หมูที่ 5 บานหัว
โรง ตําบลโรงเข  กวาง  4.00 เมตร  ยาว  82  เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 328 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
รูปแบบแปลนและรายการขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข
กําหนด  พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขอ 67 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข หนา  71   ลําดับที่ 17
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 24,804 บาท

 เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได   ตามหนังสือ กค
 ( กวจ.) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม   2561   เรื่องซักซอม
แนวทางปฎิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบ
ปรับราคาได ( คา  k  )  คํานวณรอยละ 4  ของโครงการที่กอ
สราง  จํานวน 2  โครงการ   ( 620,100 x 4 / 100 = 24,804
  บาท )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

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

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ประกอบดวย
  วัสดุคงทน เชน สปริงเกลอร (Sprinkler), จอบ
หมุน, จานพรวน, ผานไถกระทะ, เครื่องหยอดหรือหวานเมล็ด
พันธุ, เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ,เครื่องกระเทาะเมล็ด
พืช, คราดซี่พรวนดินระหวางแถว, เครื่องดักแมลง, ตะแกรงรอน
เบนโธส, อวน(สําเร็จรูป) ,กระชัง และรายจายอื่นๆ
  วัสดุสิ้นเปลือง เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว, อาหารสัตว,พันธุพืช, ปุย, พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา, น้ําเชื้อ
พันธุสัตว, วัสดุเพาะชํา, อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชนใบ
มีด, เชือก, ผาใบหรือผาพลาสติก และหนากากป้องกันแก๊ส
พิษ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,128,500 บาท

งบกลาง รวม 9,128,500 บาท
งบกลาง รวม 9,128,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 94,998 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของพนักงาน
จาง
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว1620 ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดให
แกผูสูงอายุ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/1994 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)  ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  หนา  94  ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/1994 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 94 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูป่วยเอดส
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปก ครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/1994 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  หนา 94 ลําดับที่ 1
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สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- รายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณพภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทา
นั้น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว  6ุ884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 12,502 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผน
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เปนตน
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562
-เปนไปตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรีที่ พบ 0023.4/ว10226 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2562

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.โรงเข จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโรงเข
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหาร สวนตําบลโรงเข  หนา 94 ลําดับที่ 4

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด
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