




















































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน

อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,258,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,582,970 บาท

งบบุคลากร รวม 6,093,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,906,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 541,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,186,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,824,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน ปลัดอบต.รองปลัดอบต.หัวหนาสํานักปลัด,
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห
นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชนและพนักงานตําแหนงอื่นที่มาดํารงตําแหนง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,041,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานทั่วไปที่อยู
ในสังกัดสํานักปลัด

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 68,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักจางทั่วไป ที่อยูในสังกัดสํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 2,458,630 บาท
ค่าตอบแทน รวม 990,630 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 675,630 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัดที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบที่กําหนด
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 952,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณา
เผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา และคาจางเหมาบริการ คาจางบริการอื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยแยกเป็น
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
(3) พิธีเปิดอาคารตางๆ
(4) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือ
วันสําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายหรือ
คําสั่งของอําเภอ จังหวัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาลหรือตามภารกิจอํานาจหนาที่
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆ
คาลงทะเบียนตางๆของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิก
สภาอบต.และบุคคลอื่นๆที่กฎหมายกําหนดใหเบิกได
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในระดับตางๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคล
ตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตาง ๆ
คาพวงมาลาและพานประดับพุมดอกไม
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โครงการจิตอาสา เราทําดีดวยหัวใจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจิตอาสา เราทําดีดวยหัวใจ เชน คาป้ายไว
นิล คาน้ําดื่ม ไมกวาดพลาสติก ถุงดํา พรา และคาใชจายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ2561-2565 หนา 112 ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา
ซองเอกสาร เกาอี้พลาสติก สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ นํ้าดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด
เชน ไมกวาด ชอน ชาม แกวนํ้า จานรอง ผงซักฟอก และอุปกรณอื่นๆ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต นํ้ามัน
เบรก ไขควง ปะแจ แมแรง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อนํ้ามัน เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง
และนํ้ามันหลอลื่นฯลฯ สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนต
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึก ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แผนดิสก เมาส โปรแกรม เครื่อง
กระจายสัญญาณและอุปกรณเพิ่มเติม ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 266,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน/ในที่สาธารณะและกิจกรรมตางๆ
ที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทในการติดตอราชการ
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท

คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ คาธรรมเนียมและใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

งบลงทุน รวม 6,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 4,000 บาท

จัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน  จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.เป็นโทรศัพทไรสายระบบดิจิตอลความถี่2.4 GHz
2.มีหนาจอ LCD ที่สามารถแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเขา
(Caller ID) ได
3.มีปุ่มกดเป็นตัวเลข 0-9และสัญลักษณตามมาตรฐานบนตัวเครื่อง
4.มีปุ่มโทรทวนซ้ําหมายเลขโทรออกลาสุดได
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 2,100 บาท

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  จํานวน 3 เครื่อง
โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค Smart Card ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเป็นอยางนอย 
- ตามประกาศเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว.1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 124 ลําดับที่ 15)

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการวาจางที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของอบต.มะมวง
สองตน

จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับบริการหรือ
มาติดตออบต.

วันที่พิมพ : 2/10/2562  14:19:36 หนา : 7/41



งานบริหารงานคลัง รวม 3,200,150 บาท
งบบุคลากร รวม 2,062,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,062,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,326,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกผูอํานวยการกองคลังนักวิชาการเงินและ 
บัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได นักวิชาการพัสดุ และพนักงานสวน
ตําบลอื่นที่มาดํารงตําแหนงสังกัดกองคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 236,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา สังกัด กองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 384,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง สังกัด กองคลัง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง 
สังกัด กองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 956,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 203,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท. 
และคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารงานพัสดุภาครัฐของ อบต. มะมวงสองตน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
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คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจาย 
ไดตามระเบียบที่กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและ 
ลูกจางประจําตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 573,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจางพนักงานจดมิเตอรน้ํา และออกใบแจงหนี้หรือใบเสร็จ 
รับเงินชั่วคราวคาน้ําประปาและคาขยะ คาจางเหมาบริการ คาจางบริการ 
อื่นๆ คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือคาธรรมเนียมตางๆ 
คาประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายตางๆ คาลงทะเบียน
ตางๆของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินของ อบต.มะมวงสองตน
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 108 ลําดับที่ 3)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ น้ํายาลบคําผิด
เทปกาว กาว กระดาษสี ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี โปรแกรม
หมึกพิมพ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ เป็นตน
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งบลงทุน รวม 181,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 181,950 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 26,000 บาท

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีทาวแขน 
ขนาดกวางไมนอยกวา 64 ซม. ลึกไมนอยกวา 67 ซม. 
สูงไมนอยกวา 110 ซม. จํานวน 4 ตัว ตามราคาทองตลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
 

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 80,400 บาท

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน 2 ตัว
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
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โทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 4,000 บาท

จัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน  จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.เป็นโทรศัพทไรสายระบบดิจิตอลความถี่2.4 GHz
2.มีหนาจอ LCD ที่สามารถแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเขา
(Caller ID) ได
3.มีปุ่มกดเป็นตัวเลข 0-9และสัญลักษณตามมาตรฐานบนตัวเครื่อง
4.มีปุ่มโทรทวนซ้ําหมายเลขโทรออกลาสุดได
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 ตัว
- ตามประกาศเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
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เครื่องพิมพใบเสร็จไรสาย จํานวน 37,250 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพใบเสร็จไรสาย ความละเอียดในการพิมพ : 203 dpi 
ความเร็วในการพิมพ : 4 นิ้วตอวินาที หนวยความจําในเครื่อง : ไมนอยกวา 
128 MB การเชื่อมตอ : Bluetooth, Wifi, Android, ios  จํานวน 1 เครื่อง
(ตามราคาทองตลาด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ ว1248ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 122 ลําดับที่ 9)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 8,900 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1 ตัว
- ตามประกาศเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1248ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
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เครื่องอานบารโคด เครื่องอานฉลาก USB พรอมดวยมือปรับระดับไดอัตโนมัติ จํานวน 2,000 บาท

จัดซื้อเครื่องอานบารโคด เครื่องอานฉลาก USB พรอมดวยมือปรับระดับได
อัตโนมัติ
โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน สแกนแบบ : เสนตรง อัตราการสแกน : ไมนอย
กวา 100 ครั้งตอนาที การเชื่อมตอ : USB
มีขาตั้งแบบปรับไดสําหรับการสแกนแบบแฮนดฟรี จํานวน 2 เครื่อง
(ตามราคาทองตลาด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/0.1248ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 124 ลําดับที่ 16)

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 1,400 บาท

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค Smart Card ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเป็นอยางนอย จํานวน 2 ตัว
- ตามประกาศเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 124 ลําดับที่ 15)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
ในการปฏิบัติหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมใหความรูการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน เชนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายไวนิล 
คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 48 ลําดับที่ 7)

โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตําบลมะมวงสองตน จํานวน 30,000 บาท

โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตําบลมะมวงสองตน 
เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
เชน คาเชาเหมาเต็นท โตะ เกาอี้  ป้ายไวนิล น้ําดื่ม น้ําแข็ง ฯลฯ
ตําบลมะมวงสองตน 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกเงินคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2560 
2. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2560 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่47 ลําดับที่ 2)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับใชใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชนสัญญาณไฟกระพริบ
กรวยจราจร ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)รุนที่4 จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)รุนที่4 เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาชุดเครื่องแบบอปพร. คาวุฒิบัตร คาป้าย และคาใชจายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 48 ลําดับที่ 6)

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,899,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,046,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,046,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 840,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะใหแกขาราชการครูระดับชํานาญการ
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 147,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูดูแลเด็ก(ทักษะ)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 17,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพใหกับพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก

งบดําเนินงาน รวม 669,860 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของครูตามระเบียบกําหนด
ค่าใช้สอย รวม 451,930 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
คาโฆษณาเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาประกันภัย 
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
และคาใชจายในการจางเหมาบริการคาจางบริการอื่น ๆฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการรับรองในการประชุมของคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
คาลงทะเบียนตาง ๆ ของครู  ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4)พ.ศ.2561
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 366,930 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองลาว  ดังนี้
1.1คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลอง
ลาว  จํานวน 200,900.- บาท
1.2คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี) จํานวน  69,700.- บาท
1.3คาหนังสือเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) จํานวน 8,200.- บาท
1.4คาอุปกรณการเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) จํานวน  8,200.- บาท
1.5คาเครื่องแบบนักเรียน (อัตราคนละ 300 บาท/ปี) จํานวน  12,300.- บาท
1.6คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (อัตราคนละ 430 บาท/ปี) จํานวน  17,630
.- บาท
1.7 คาวัสดุสํานักงาน                                จํานวน 20,000 บาท
1.7คาวัสดุงานบานงานครัว                       จํานวน 15,000 บาท
1.8 คาวัสดุคอมพิวเตอร                           จํานวน 15,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น4ปี พ.ศ.2561-2564  หนาที่ 120  ลําดับ 7)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหใชงานไดตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 157,130 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 157,130 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ดังนี้
1.โรงเรียนวัดมะมวงสองตน ตั้งไว   จํานวน  78,565.- บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองลาว ตั้งไว จํานวน  78,565.- บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองลาว
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งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,500 บาท

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีทาวแขน 
ขนาดกวางไมนอยกวา 64 ซม. ลึกไมนอยกวา 67 ซม. 
สูงไมนอยกวา 110 ซม. จํานวน 4 ตัว ตามราคาทองตลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1248ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
 

โตะทํางานเหล็ก จํานวน 8,000 บาท

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก โดยมีขนาดไมนอยกวา 5 ฟุตหรือขนาดกวางไมนอย
กวา160 ซม. ลึกไมนอยกวา 77 ซม. สูงไมนอยกวา 750 ซม. โตะประกอบ
ดวยลิ้นชักซาย-ขวา พรอมกุญแจลอค จํานวน 1 ตัว ตามราคาทองตลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1248ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
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พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 4,500 บาท

จัดซื้อพัดลม ขนาด 16 นิ้ว          จํานวน 3 ตัว
-ใบพัดขนาด 16 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด 
-ปรับแรงลมได 3 ระดับ
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 164,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 164,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนวัดมะมวงสองตน จํานวน 164,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดมะมวงสองตน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา"ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราขนารี "

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา"ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราขนารี"เชน คาวัคซีน คาถังแชพลาสติก คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาวัสดุอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
 ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว1042ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 หนาที่  44 ลําดับที3่)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะสําหรับบริการประชาชน
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นสําหรับเครื่องพนหมอก
ควัน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 84,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 84,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 84,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายคาจางบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการคนพิการ อบต.มะมวง
สองตน
 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,625,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,068,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,068,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,026,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ใหแก ผูอํานวยการกองชาง เจาพนักงานธุรการ นายชาง
โยธา และพนักงานสวนตําบลอื่นที่มาดํารงตําแหนง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแกผูอํานวยการกองชาง
งบดําเนินงาน รวม 556,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตาม
ระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คานิติกรรม คา
ธรรมเนียมตางๆ คารังวัดในการทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน คาจัดทําป้ายซอย
ถนน และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาใชจายตางๆ คาลงทะเบียนตางๆ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษพิมพ  กระดาษสีทํา
ปก เครื่องเขียน แบบพิมพ  ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาทําความสะอาด ผงซัก
ฟอก ชาม จาน และอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูน หิน ตะปู และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
กอสราง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง  และน้ํามันหลอลื่น สําหรับเครื่องตัดหญา และ
รถจักรยานยนต 

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุการเกษตร เชน สายยาง ชอนปลูก สารเคมี ปุ๋ย  ใบมีด
ตัดหญา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แผนดิสก เมาส แป้นพิมพ
โปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสนามฟุตซอล และกิจกรรมตางๆที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของ อบต.
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งบลงทุน รวม 700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค Smart Card ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเป็นอยางนอย จํานวน 2 ตัว
- ตามประกาศเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/0.1248ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายละเอียดตามงบประมาณ
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 124 ลําดับที่ 15)

งานไฟฟ้าถนน รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน ซอมหอกระจายขาว ซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะและอื่นๆในความดูแล
ของอบต.

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส ฯลฯ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,053,720 บาท

งบบุคลากร รวม 153,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 153,720 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 129,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหกับเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช คาจางพนักงานจางเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในตําบลมะมวงสองตน คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหอยูในสภาพ
ใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
เชน ถุงมือ ตะกราสําหรับใสขยะ ถุงดํา รองเทาบูทและอื่นๆที่เกี่ยวของ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามัน  น้ํามันหลอลื่น สําหรับรถบรรทุกขยะ เชน
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการฯ คา
วัสดุและอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 100 ลําดับที่ 5)
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โครงการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลพื้่นฐานเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลพื้่นฐานเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น เชน คาวัสดุอุปกรณและเอกสารการประชุม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาถายเอกสารพรอมเขาเลมและคาใชจายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)
พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท0810.3/ว 1921 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่61 ลําดับที่ 5)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 390,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อบต.มะมวงสองตน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อบต.มะมวง
สองตน เชน คาป้ายไวนิล คาถวยรางวัลกีฬา คาวัสดุกีฬา  คาเชาเหมา
เต็นท โตะ เกาอี้พรอมเครื่องเสียง คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและคาเงิน
รางวัล  และคาใชจายตางๆฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2564 หนาที่ 50 ลําดับที่ 1)
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เชน คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหารวางและน้ําดื่ม คาจัดสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
เป็นไประเบียบ/หนังสือสั่งการ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 51ลําดับที่ 4)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน  โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา ตั้งไว 40,000.-บาทใหกับโรงเรียนวัดมะมวงสองตน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 253,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง เชนคาเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาจัดสถานที่ เครื่อง
เสียง ประดับไฟ ป้ายไวนิล คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา  53 ลําดับที่ 12)  
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต เชน คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาน้ําแข็ง น้ํา
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาดอกไมและคาใชจายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 52 ลําดับที1่0)

โครงการวันเขาพรรษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันเขาพรรษา (กิจกรรมแหเทียน
พรรษา)เชน เทียนพรรษา ขาตั้งเทียน เครื่องสังฆทาน น้ําดื่ม น้ําแข็ง ป้าย
ประชาสัมพันธ ดอกไม และคาใชจายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบ /หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 53 ลําดับที่ 13

งบเงินอุดหนุน รวม 138,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 138,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราช ประจําปี 
2563

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุที่เมือง
นครศรีธรรมราช   ประจําปี 2563 จายใหกับปกครองอําเภอเมืองนครศรี
ธรรมราช

โครงการสงเสริมประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจําปี 2563 จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ
ที่เมืองนครศรีธรรมราช ประจําปี 2563 จายใหกับปกครองอําเภอเมืองนครศรี
ธรรมราช
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการจัดงานเมาลิดิ้ลนบีมูฮัมหมัด ซ.ล. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเมาลิดิ้ลนบีมูฮัมหมัด ซ.ล.
จายใหกับมัสยิดนูรุสอาดะฮ

โครงการจัดงานวันเมาลิด (เมาลิดินนบีมูฮัมหมัด ซ.ล.) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเมาลิด
(เมาลิดินนบีมูฮัมหมัด ซ.ล.) จายใหกับมัสยิดนูรุลฮูดา 

โครงการชุมชนสัมพันธวันอาซูรอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายใหกับมัสยิดนูรุสอาดะฮ    จํานวน 5,000 บาท และ
มัสยิดนูรุลฮูดา  จํานวน  5,000 บาท

โครงการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายใหกับมัสยิดนูรุสอาดะฮ    จํานวน 20,000 บาท และ
มัสยิดนูรุลฮูดา    จํานวน  50,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,279,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการซอมแซมถนน งานสํารวจออกแบบและ
ควบคุมงานกอสราง งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและเทคนิคตางๆ
ที่เอกชนมีความชํานาญมากกวา และคาจางเหมาบริการคาจางบริการ

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อป้ายชื่อซอย แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูน หิน ตะปู และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
กอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระจกโคงมน อุปกรณติดตั้งกระจกโคงมน ฯลฯ
งบลงทุน รวม 2,649,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,649,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองลาว หมูที่ 6 จํานวน 662,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา กอสรางอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.2) หมูที่  6
   ตําบลมะมวงสองตน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกอสราง
อาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหไดขนาด  กวาง 6.00
  เมตร  ยาว  12.00  เมตร  โครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   หลังคา
โครงสรางเหล็กมุงดวยแผนเหล็ก METAL CHEET   หนา 0.35  มม. (ตาม
แบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตนกําหนด) หนวยงานรับผิด
ชอบ:สํานักปลัด 
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 94 ลําดับที่ 3

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม) จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม)  หมูที่  6
   ตําบลมะมวงสองตน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทําการกั้น
หองเรียนดวยวัสดุกระจกอลูมิเนียม  จํานวน  4  หอง  ติดตั้ง ประตูบานเลื่อน
กระจกอลูมิเนียม  จํานวน  4  บาน    (ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลมะมวงสองตนกําหนด)  หนวยงานรับผิดชอบ:สํานักปลัด 
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 96 ลําดับที่ 7
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.สายซอยกัมพลานนทอุทิศ หมูที่ 6 จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกัมพลานนทอุ
ทิศน  หมูที่ 6  ตําบลมะมวงสองตน  โดยทําการเกรดเกลี่ยปรับถนนเดิม และ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหผิวจราจรกวาง  4.00
  เมตร     ยาว  63.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา  252  ตารางเมตร  ถมหินคลุกไหลทาง ทั้ง 2  ขางกวางขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพถนน พรอมเกลี่ยเรียบ  ปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา  10.00  ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการตามรูปแบบที่กําหนด   จํานวน  1
  ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล.อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543) 
 เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 73  ลําดับที่ 39

โครงการกอสรางถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟจากถนนหัวทา-ไชยมนตรี ถึง วัด
ราษฎรประดิษฐ หมูที่ 1

จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟจากถนนหัวทา-ไชย
มนตรี ถึง วัดราษฎรประดิษฐ หมูที่ 1ตําบลมะมวงสองตน  โดยทําการเกรด
เกลี่ยปรับถนนเดิม พรอมวางทอวางทอระบายน้ํา คสล. ??0.60 เมตร (มอก
.ชั้น 3) จํานวน  1  จุด ใชทอจํานวน  6  ทอน  พรอมยาแนวทอ    และกอ
สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหผิวจราจรกวาง  4.00
  เมตร     ยาว  110.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา  440  ตารางเมตร  ถมหินคลุกไหลทาง ทั้ง 2  ขางกวางขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพถนน พรอมเกลี่ยเรียบ  ปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา  17.00  ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการตามรูปแบบที่กําหนด   จํานวน  1
  ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล.อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543)  
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 63 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสรางถนนคสล.วงแหวน(ตอจากของเดิม) หมูที่ 2 จํานวน 107,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน(ตอจากของ
เดิม)  หมูที่ 2  ตําบลมะมวงสองตน  โดยทําการเกรดเกลี่ยปรับถนนเดิม และ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหผิวจราจรกวาง  3.50
  เมตร     ยาว  49.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา  171.50  ตารางเมตร  ถมหินคลุกไหลทาง ทั้ง 2  ขางกวางขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพถนน พรอมเกลี่ยเรียบ  ปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา  7.00  ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการตามรูปแบบที่กําหนด   จํานวน  1
  ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล.อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543)  
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 78 ลําดับที่ 49

โครงการกอสรางถนนคสล.สายสามพี่นองอุทิศ หมูที่4 จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสายสามพี่นอง
อุทิศ หมูที4่ ) ตําบลมะมวงสองตน  โดยทําการเกรดเกลี่ยปรับถนนเดิม และ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหผิวจราจรกวาง  3.00
  เมตร     ยาว  155.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา  465  ตารางเมตร  ถมหินคลุกไหลทาง ทั้ง 2  ขางกวางขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพถนน พรอมเกลี่ยเรียบ  ปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา  23.00  ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการตามรูปแบบที่กําหนด   จํานวน  1
  ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล.อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543)  
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่  80ลําดับที่ 55
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โครงการกอสรางถนนคสล.สายหมูบานปิ่นกมล ซอย 3 หมูที่ 3 จํานวน 148,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมูบานปิ่นกมล ซอย 3
 หมูที่ 3)  ตําบลมะมวงสองตน  โดยทําการเกรดเกลี่ยปรับถนนเดิม และกอ
สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร     ยาว  60.00
 เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  240  ตาราง
เมตร  ถมหินคลุกไหลทาง ทั้ง 2  ขางกวางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
ถนน พรอมเกลี่ยเรียบ  ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  9.00  ลบ.ม. ติดตั้งป้าย
โครงการตามรูปแบบที่กําหนด   จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล
.อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543)  
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 69 ลําดับที่ 22

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขางรานน้ําชายูโสะ – บานนางไสว หมู
ที่ 6

จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยขางรานน้ําชายู
โสะ-บานนางไสว  หมูที่ 6  ตําบลมะมวงสองตน  โดยทําการเกรดเกลี่ยปรับ
ถนนเดิม และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหผิวจราจรกวาง  4.00
  เมตร     ยาว  18.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา  72  ตารางเมตร  ถมหินคลุกไหลทาง ทั้ง 2  ขางกวางขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพถนน พรอมเกลี่ยเรียบ  ปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา  3.00  ลบ.ม. (ตามแบบแปลนถนน คสล.อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543) 
 เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 73ลําดับที่ 38
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ หมูที่ 3 จํานวน 149,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ  หมูที่ 3
  ตําบลมะมวงสองตน  โดยทําการเกรดเกลี่ยปรับถนนเดิม และกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร     ยาว  79.00
 เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  237  ตาราง
เมตร  ถมหินคลุกไหลทาง ทั้ง 2  ขางกวางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
ถนน พรอมเกลี่ยเรียบ  ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  12.00  ลบ.ม. ติดตั้งป้าย
โครงการตามรูปแบบที่กําหนด   จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล
.อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543)  
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 68  ลําดับที่ 19

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-ไทรทอง (ตอจากของ
เดิม) หมูที่ 2

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-ไทรทอง (ตอ
จากของเดิม)ตําบลมะมวงสองตน  โดยทําการเกรดเกลี่ยปรับถนนเดิม และกอ
สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร     ยาว  58.00
 เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  174  ตาราง
เมตร  ถมหินคลุกไหลทาง ทั้ง 2  ขางกวางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
ถนน พรอมเกลี่ยเรียบ  ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  9.00  ลบ.ม. ติดตั้งป้าย
โครงการตามรูปแบบที่กําหนด   จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล
.อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543)  
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 66  ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ : 2/10/2562  14:19:36 หนา : 36/41



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานตนหมอ  หมูที่ 5 จํานวน 143,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานตนหมอ  หมูที่ 5
  ตําบลมะมวงสองตน  โดยทําการเกรดเกลี่ยปรับถนนเดิม และกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร     ยาว  76.00
 เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  228  ตาราง
เมตร  ถมหินคลุกไหลทาง ทั้ง 2  ขางกวางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
ถนน พรอมเกลี่ยเรียบ  ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  12.00  ลบ.ม. ติดตั้งป้าย
โครงการตามรูปแบบที่กําหนด   จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล
.อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543)  
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 72 ลําดับที่ 36

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามดอน 6(มีสุข) ตอจากถนนเดิม
ไปถึงหมูที่ 3 พรอมวางทอระบายน้ํา

จํานวน 148,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามดอน 6 (มี
สุข)  ตอจากถนนเดิมไปถึงหมูที่ 3 พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 5  ตําบล
มะมวงสองตน  โดยทําการเกรดเกลี่ยปรับถนนเดิม และกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ใหผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร     ยาว  60.00 เมตร  หนา  0.15
  เมตร   หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  240  ตารางเมตร  ถมหินคลุกไหล
ทาง ทั้ง 2  ขางกวางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน พรอมเกลี่ย
เรียบ  ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  9.00  ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการตามรูป
แบบที่กําหนด   จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล.อบจ.นศ.แบบ
เลขที่ 1/2543)  
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 72 ลําดับที่ 34
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โครงการกอสรางุถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 6 จํานวน 226,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   หมูที่ 6  ตําบลมะมวงสองตน  โดยทําการเกรดเกลี่ยปรับถนนเดิม และ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหผิวจราจรกวาง  5.00
  เมตร     ยาว  72.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา  360  ตารางเมตร  ถมหินคลุกไหลทาง ทั้ง 2  ขางกวางขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพถนน พรอมเกลี่ยเรียบ  ปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา  11.00  ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการตามรูปแบบที่กําหนด   จํานวน  1
  ป้าย (ตามแบบแปลนถนน คสล.อบจ.นศ.แบบเลขที่ 1/2543)  
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 97 ลําดับที่ 8

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ยาฆาแมลง เมล็ดพันธ พืช ปุ๋ย สาย
ยาง ฯลฯ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,616,880 บาท

งบบุคลากร รวม 164,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 164,580 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานผลิต
น้ําประปา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 14,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา
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งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูควบคุมดูแลระบบประปาและซอมแซมระบบ
ประปา และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปา
ค่าสาธารณูปโภค รวม 750,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของกิจการประปา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับกิจการประปา
งบลงทุน รวม 422,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,300 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัฒน จํานวน 23,300 บาท

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัฒนเป็นเครื่องยนตน่ามันเบนซิน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
2.ตามบันชีราคามาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐาน งบประมาณ
3.แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 124 ลําดับที่ 17

เครื่องปั้มหอยโขง ขนาด 2นิ้วX3 HP จํานวน 24,000 บาท

จัดซื้อเครื่องปั้มหอยโขง ขนาด 2นิ้วX3 HP จํานวน 2 เครื่อง 
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 123 ลําดับที่ 14)

วันที่พิมพ : 2/10/2562  14:19:36 หนา : 39/41



เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 2000W จํานวน 65,000 บาท

จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 2000 W จัดหาโดยวิธีสืบราคาทอง
ตลาด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 122 ลําดับที1่0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 310,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 6 หลังโรงเรียนวัดมะมวง
สองตน

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดิน โดยทําการติดตั้งถังกรองใหม
พรอมสารกรอง  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ําบาดาล) ขนาด 1500
 ลิตร  จํานวน  1  ถัง  พรอมติดตั้งชุดหนาวาลวปีกผีเสื้อ  จํานวน  5
  ชุด    เปลี่ยนสารกรองน้ํา(ของเดิม )จํานวน  1  ชุด    ติดตั้งปั๊มจายสาร
สม   ประกอบตูคอนโทรลใหมแบบออรโตเมนวล  ควบคุมมอเตอร  4
  ตัว  ขนาด  3  แรงมา  ควบคุมไฟตกไฟเกินพรอมระบบจายคลอรีนอัตโนมัติ
แบบแยกอิสระจากมอเตอรน้ําดิบ  จํานวน  1   ตู   ประกอบแทนวางมอเตอร
สําหรับมอเตอร 4 ตัว  จํานวน  1  ชุด  ติดตั้งป้ายโครงการตามรูปแบบที่
กําหนด   จํานวน  1  ป้าย
1.ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 88 ลําดับที่ 6

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,469,140 บาท

งบกลาง รวม 9,469,140 บาท
งบกลาง รวม 9,469,140 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 102,474 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจางทั่วไป
และพนักงานจางตามภารกิจ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,150 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป
และพนักงานจางตามภารกิจ
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันดานรายได
แกผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยความพิการตามโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสตามโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม

สํารองจาย จํานวน 186,230 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเรงดวยที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาได  
รายจายตามขอผูกพัน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลมะมวงสองตน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลมะมวงสองตน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 196,286 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.)
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