
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี
อําเภอ ปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,330,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,210,500 บาท

งบบุคลากร รวม 5,923,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่นายกอบต./รองนายกอบต. ดังนี้
ตําแหน่งนายกอบต.เดือนละ 20,400 บาท ตําแหน่งรองนายกอบต
.จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220 บาท (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งแก่นายกอบต./รองนายกอบต
.ดังนี้ ตําแหน่งนายกอบต.เดือนละ 1,750 บาท 
ตําแหน่งรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกอบต./รองนายกอบต.ดังนี้
ตําแหน่งนายกอบต.เดือนละ 1,750 บาท ตําแหน่งรองนายกอบต
. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท (สํานักงานปลัด)     
     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต.เดือนละ 7,200
 บาท (สํานักงานปลัด)    

     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,022,400 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.ดังนี้
     1) ตําแหน่งประธานสภาอบต. เดือนละ 11,220 บาท 
     2) ตําแหน่งรองประธานสภาอบต. เดือนละ 9,180 บาท
     3) ตําแหน่งเลขานุการสภาอบต. เดือนละ 7,200 บาท
     4) ตําแหน่งสมาชิกสภาอบต. จํานวน 8 คนๆ ละ 7,200 บาท
(สํานักงานปลัด)     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,215,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,521,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ของสํานักงานปลัดอบต.และหน่วยตรวจสอบภายใน หรือ
ตําแหน่งอื่นตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)    
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตําบลของ
สํานักงานปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)    
     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลและตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (สํานักงานปลัด)     
     
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 215,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง สํานักงาน
ปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)    
     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,141,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดอบตหรือ
ตําแหน่งอื่นตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล . (สํานักงานปลัด)    
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 106,880 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดอบต
.เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,995,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 560,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

    1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.ปราณบุรี ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก  และค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
   
    2) เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โบนัส)แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลว.29 ก.ย
.2557
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้ สําหรับค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. (สํานักงานปลัด)

     
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ของหน่วยตรวจสอบภายใน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ ตาม
ระเบียบฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงานปลัด)         
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 296 ลง
วันที่ 25  มกราคม พ.ศ. 2550    และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว954  ลงวันที่  21  มีนาคม 2550 (สํานักปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (สํานักงานปลัด)     
         
  
     
     

ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ภายในสํานักงาน  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมการรางวัดที่ดินสาธารณะที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ในการดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างดูแลสนามอื่น ๆ และค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารสํานักงาน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
    1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่าย
เป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจํา
เป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่เกินปีละร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบ
ประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาด
สะสม ของเทศบาล และเงินที่มีผู้อุทิศ 
    2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการ
อื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548     
    3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญต่างของชาติ ค่าจัด
งาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้ สําหรับรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ (สํานักงาน
ปลัด)   
     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2558  (สํานักงานปลัด)    
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท
    -เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปราณบุรีตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง     
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552    
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 14 (สํานักงานปลัด)

โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต จํานวน 15,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นกับ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 83
 ลําดับที่ 26 (สํานักงานปลัด)
     

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้าง อบต.ปราณบุรี

จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นกับ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 17 (สํานักงานปลัด)
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
      -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของ อบต. เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปริ้น เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)     
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถูพื้น ตะแกรง
เอกสาร นํ้าดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บ
กระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง เครื่องคํานวณเลข (Calculators) ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)     
     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สาย
ไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (สํานักงาน
ปลัด)    
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น แปรง ผง
ซักฟอก สบู่ ถ้วย จาน ชาม ช้อน นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายาทําความสะอาด นํ้า
ดื่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงานและ
สําหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (สํานักงานปลัด)     
    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนทราย กระเบื้อง ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)     
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หลอดไฟ อะไหล่
รถ ยางรถยนต์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)    
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
ดีเซล เบนซิน นํ้ามันเครื่องหรือนํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ (สํานักงานปลัด)     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น โปรแกรม  แผ่นซีดี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)     
     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานอบต.และอาคารที่อยู่ในความดูแลของ
อบต. (สํานักงานปลัด)     
    

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในกิจการของอบต. (สํานักงานปลัด)    
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการอบต. (สํานักงานปลัด)    
     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ของทุกหน่วยงานในสังกัดอบต. (สํานักงาน
ปลัด)    
     
     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต สํานักงานอบต. (สํานักงาน
ปลัด)     
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งบลงทุน รวม 259,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 259,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการขยายเขตเสียงไร้สายภายในเขตตําบลปราณบุรี จํานวน 240,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโครงการขยายเขตเสียงไร้สายภายในเขตตําบล
ปราณบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
      ติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) จํานวน 4 ชุด โดยแต่ละชุดมีราย
ละเอียด ดังนี้
      1) เครื่องรับ UHF 420.200 MHz. มีซีลยางกันนํ้าได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ มีขั้วติดแท่นเป็นโลหะชุบกันสนิม ภายในเครื่องเดียวกัน 
      2) เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3E พร้อมสาย
อากาศ RG-58
      3) ลําโพงฮอร์นกลม กําลังขับไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
      4) แผ่นรองหลังสําหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆ
      5) อุปกรณ์เบรกเกอร์ สายไฟ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ
      6) มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ (หน่วยงานการไฟฟ้า
เป็นผู้ติดตั้ง)
      7) อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    -เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามราคาทั่วไป ซึ่งไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่อความจําเป็นใน
การใช้งาน
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 8 (สํานักงานปลัด)

     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz 
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
    2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
    3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
    4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
    7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 82
 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด)
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จํานวน 2,500 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
    2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 83
 ลําดับที่ 25 (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 33,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 80
 ลําดับที่ 11 (สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,527,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,837,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,837,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,145,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่างๆ และเงิน
ปรับปรุงเงินในกองคลัง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปีของ
กองคลัง  ตามแผนอัตรากําลัง 3  (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตําแหน่ง ต่างๆ  ใน
กองคลัง  ตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  ด่วนที่สุดที่  
มท  0809.3/ว 1259  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2555  เรื่อง  ประกาศ 
ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ของ  อปท.  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการตําแหน่ง
บริหาร อัตราเดือนละ  3,500.-บาท  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์
การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่ง     และการรับเงินประจําตําแหน่ง
ระดับ 6 และระดับ 7(กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 230,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  ตําแหน่งต่างๆ  ในกองคลัง 
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของกองคลัง   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 350,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามกฎหมาย จํานวน   2
 อัตรา ปรากฏในแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี แยกเป็น
        -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ)      จํานวน  1  อัตรา 
 -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ภารกิจ) จํานวน  1  อัตรา   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหน่ง ต่างๆ  ในกองคลัง  ตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต.  ด่วนที่สุดที่  มท  0809.3/ว 1259  ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม  2555  เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต
.  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  ของ  อปท.  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพฯ

งบดําเนินงาน รวม 605,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็น
      1) เงินสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างตามกฎหมาย เพื่อจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557     
       2) ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งให้ดําเนินการคัดเลือก/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนกรรมการคัดเลือกพนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2555  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 296 ลง
วันที่ 25  มกราคม พ.ศ. 2550    และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว954  ลงวันที่  21  มีนาคม 2550 (กองคลัง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มี
สิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2541  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่5) พ.ศ. 2548 ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางรถบรรทุก   ค่าจ้าง
เหมา  บริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ภายในสํานักงาน  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมการรางวัดที่ดินสาธารณะที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ในการดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างดูแลสนามอื่น ๆ และค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารสํานักงาน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  (กองคลัง)     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 )  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบปราณบุรี
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มตาม

2.การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของอบต. โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการตจัด
ทําโครงการ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มตาม
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 83
 ลําดับที่ 30 (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงินไม่
เกิน 5,000 บาท) เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับ
อากาศ  คอมพิวเตอร์  รถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล และครุภัณฑ์ต่างๆ
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
      1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่,ม่านรับแสง(ต่อ
ผืน) 
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
      2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นํ้าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้มสมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กําปกครองส่วนท้องถิ่น   (กองคลัง)  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
       1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้า
แข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ 
      2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง 
ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน   2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กําปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
       1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
       2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์
เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ
       3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถัง
นํ้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กําปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันดีเซล, นํ้ามันเบนซิน,นํ้ามันเครื่อง นํ้ามัน
ก๊าด แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจารบี  ฯลฯ  
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กําปกครองส่วนท้องถิ่น(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งแยกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
      1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขา
ตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
      2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กําปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
        1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
        2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Digit
al Video Disc ,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม)
        3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมน
บอร์ด(Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memor Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card ,Sound Card) 
เป็นต้นเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) 
แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ  
    -ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กําปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 85,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 29,100 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
        1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู  แบบ
ทึบ จํานวน 2 ใบๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000  บาท
        1.2 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ใบๆ ละ 6,000
 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
        1.3 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน  5,100  บาท
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 32,33,34 (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 56,600 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
     1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็น
เงิน 44,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
        - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
     1.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500
 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
     1.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
        - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 84,85
 ลําดับที่ 35,36,37 (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,713,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อ
เป็นค่าป่วยการ ชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอํานวยความสะดวกช่วง
เทศกาลต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ       
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
      

      

ค่าใช้สอย รวม 865,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการลอกคูคลองและแหล่งนํ้าธรรมชาติ จํานวน 450,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลอกคู คลอง และแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ ในเขต อบต.ปราณบุรี โดยเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน ค่าเครื่องจักร ค่าวัสดุ ฯลฯ          
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16, มาตรา 17
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 6 (สํานักงานปลัด)        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 100,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
                                                                                               
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 8 (สํานักงานปลัด)     

โครงการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร เช่น ค่าจัด
ซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง       
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 6 (สํานักงานปลัด)
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โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและอํานวยความสะดวกช่วงเทศกาล
และวันสําคัญ

จํานวน 25,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเต๊นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
    -เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2721
 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 4 (สํานักงานปลัด) 
      

โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% เช่น ค่า
จัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง       
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 7 (สํานักงานปลัด) 
     

โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย อัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องต้น จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณ
ภัย อัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องต้น เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง       
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 5 (สํานักงานปลัด) 
     

โครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่า
จัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ     
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 5 (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ      
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 1 (สํานักงานปลัด)
     
     
  
     

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สาย
ไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สํานัก
งานปลัด)    
    
     
   
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนทราย กระเบื้อง และวัสดุที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)     
     
     
     

     
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เช่น ชุดดับเพลิง หมวกเซฟตี้ รองเท้าทนไฟ ถุงมือ
ทนไฟ ชุดเครื่องแต่งกายงานกู้ภัย เครื่องแบบปฏิบัติงาน(อปพร) และวัสดุ
เครื่องแต่งกายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งนํ้าดับเพลิง หัวฉีดนํ้า
ดับเพลิง ข้อต่อแยกสาย  และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)     

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น กรวยยาง กระบองไฟกระพริบ แผงกั้นจราจร กระจกโค้ง เชือก
เอนกประสงค์ มีด ขวาน โซ่สําหรับลากรถ รอกเชือก และวัสดุที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 548,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 548,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ จํานวน 6,500 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเจียร์/ตัดแบบมือถือ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีราย
ละเอียดดังนี้                                        
       1) ขนาดแผ่นเจียไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว (180
 มิลลิเมตร)                                                   
       2) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า1,800
 วัตต์                                                 
       3) ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 8,000 รอบต่อ
นาที                                                     
    -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ                                       
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 7 (สํานักงานปลัด)    

จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จํานวน 7,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จํานวน 1 อัน โดย
มีรายละเอียดดังนี้                                   
       1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยไม่น้อยกว่า 8
 นิ้ว                                                   
       2) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700
 วัตต์                                                
       3) ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,100 รอบต่อ
นาที                                                          
       4) ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ                                      
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 8 (สํานักงานปลัด)   
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดสําคัญในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จํานวน 270,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดสําคัญในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 จํานวน 2 จุด รายละเอียด ดังนี้ 
      1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติด
ตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์หุ้มกล้อง
      2) ตู้สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ภาคนอกอาคาร
          - ตู้กันนํ้าพร้อมขาจับสําหรับยึด
          - อุปกรณ์เชื่อมต่อสายใยแก้วนําแสงกับอุปกรณ์เครือข่าย
          - สายเชื่อมต่อสายใยแก้วนําแสงแบบ Simplex
          - สาย LAN Out Door
          - สายเคเบิลสําหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย 
          - ถาดเก็บสายใยแก้วนําแสงสําหรับสายใยแก้วนําแสง
          - เบรกเกอร์ 16 A
      3) ระบบสายสัญญาณ Fiber Optic
          - สายใยแก้วนําแสง ขนาด 6 Core
          - แคมป์
      4) ระบบสายสัญญาณและการติดตั้ง
          - ค่าแรงการติดตั้ง
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม                                                  
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 9 (สํานักงานปลัด) 
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โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดสําคัญในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จํานวน 200,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดสําคัญในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
 จํานวน 2 จุด รายละเอียด ดังนี้ 
      1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติด
ตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์หุ้มกล้อง
      2) ตู้สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ภาคนอกอาคาร
          - ตู้กันนํ้าพร้อมขาจับสําหรับยึด
          - อุปกรณ์เชื่อมต่อสายใยแก้วนําแสงกับอุปกรณ์เครือข่าย
          - สายเชื่อมต่อสายใยแก้วนําแสงแบบ Simplex
         - สายเคเบิลสําหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย ชนิด UTP CAT5e
         - ถาดเก็บสายใยแก้วนําแสงสําหรับสายใยแก้วนําแสง 
          - เบรกเกอร์ 16 A
      3) ระบบสายสัญญาณ Fiber Optic
         - สายใยแก้วนําแสง ขนาด 6 Core
         - แคมป์
      4) ระบบสายสัญญาณและการติดตั้ง
          - ค่าแรงการติดตั้ง
      5) อุปกรณ์สัญญาณไร้สาย
         - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย สําหรับ CCTV พร้อมขายึด
อุปกรณ์
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม                                                  
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 11 (สํานักงานปลัด) 
   

ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ กําลังไม่เกิน 2 แรงม้า จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
       1) เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
       2) มีปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  31.8  CC
       3) มีขนาดโซ่ไม่น้อยกว่า 3/8” PPM3
       4) มีแผ่นบังคับโซ่ 29 ซม. (11.5”)
       5) มีความจุถังนํ้ามันไม่น้อยกว่า 0.25 ลิตร
       6) มีความจุถังนํ้ามันโซ่ไม่น้อยกว่า 0.15 ลิตร
     -เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามราคาทั่วไป ซึ่งไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่อความจําเป็นใน
การใช้งาน                        
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552                                                                       
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 4 (สํานักงานปลัด)
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จัดซื้อป้ายไฟไซเรนสามเหลี่ยม จํานวน 25,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟไซเรนสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ชนิด
โปร่ง แบบสองระบบ จํานวน 1 ป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
       1) มีขนาดไม่น้อยกว่า ความสูง 156 ซม. x กว้าง 100  ซม. 
       2) มีไฟหมุนขนาด 4.8 นิ้ว 10 วัตต์
       3)ไฟนีออน ขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด
       4) มีโครงเหล็กพ่นด้วยสีอคิริค  ขาวตัดแดง
       5) มีแผ่นป้ายหยุดตรวจขนาด 45 x 45 ซม.ติดสัญลักษณ์หยุดตรวจ
ด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M  แผ่นเหล็กใส่ชื่อหน่วยงาน ขนาด 69 x 15
 ซม.
        6) มีสายไฟยาว 10 เมตร
        7) มีล้อขนาด 8 นิ้ว จํานวน 4
 ล้อ                                                                       
    -เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามราคาทั่วไป ซึ่งไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่อความจําเป็นใน
การใช้งาน                            
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552                                                                         
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 6 (สํานักงานปลัด)
      

จัดซื้อหัวฉีดนํ้าดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดนํ้าดับเพลิงแบบปรับปริมาณนํ้า
ได้ จํานวน 1 อัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
      1) มีอัตราการฉีดนํ้าได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 GPM
      2) สามารถฉีดไกลได้ไม่น้อยกว่า 49 เมตร 100 Psi (7 bar)
      3) ตัวหัวฉีดทําจากอลูมิเนียมอัลลอยย์
      4) ใบพัดซี่เหล็กระบบ JET
      5)ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม                                                 
    -เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามราคาทั่วไป ซึ่งไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่อความจําเป็นใน
การใช้งาน                           
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552                                                                        
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 5 (สํานักงานปลัด)
      

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,844,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,573,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,573,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตําแหน่ง ผอ.การกองฯ นักวิชาการศึกษา หรือตําแหน่งอื่น
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  (กองการศึกษาฯ)     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   ตําแหน่งผอ.การกองฯ นักบริหาร
งาน อบต. 6 ขึ้นไป (กองการศึกษาฯ)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 590,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างประจําปี ตําแหน่งต่างๆหรืออัตราเพิ่มตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง  (กองการศึกษาฯ)     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆหรืออัตรา
เพิ่มตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ) 
     

งบดําเนินงาน รวม 271,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25  มกราคม พ.ศ. 2550
    และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว954  ลงวันที่  21
  มีนาคม 2550 (กองการศึกษาฯ)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มี
สิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2541   พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดี ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองการ
ศึกษาฯ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2558 (กองการศึกษาฯ)
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  การจ้างเหมาซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทั้งค่าสิ่งของ และค่าแรง
หรือค่าจ้างแรงงานของบุคคลภายนอก เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)  
    

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้   เช่นค่าจัดซื้อโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ ตู้
ต่างๆ  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธง
ชาติสิ่งพิมพ์  นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนใน สํานักงาน แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่างๆ (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
.1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)
     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ เบรกเกอร์ สายไฟ หม้อแปรง
ไฟลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟนอุปกรณ์อื่นๆ (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว.1248
 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
      1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้า
แข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
      2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้า
ปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
    -ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
     1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Digit
al Video Disc ,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม)
     3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมน
บอร์ด(Main Board) 
เมมโมรี่ซิป(Memor Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card ,Sound Card) 
เป็นต้นเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) 
แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคสื่อสารเช่น ค่าโทรเลขค่าธนาณัติ  ค่าซื้อ
ดวงตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  และส่งพัสดุไปรษณีย์ ค่าส่ง
ไปรษณีย์  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษี เป็นต้น     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,132,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,017,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 397,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมกับ อปท
.อื่น

จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่ารางวัล ของขวัญ ค่าจัดสถาน
ที่ ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ฯลฯ และอื่น ๆ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 57
 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)
     

2.โครงการส่งเสริมเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา ศ.พ.ด.) จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่ารางวัล ของขวัญ ค่าจัดสถาน
ที่ ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ฯลฯ และอื่น ๆ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 13 (กองการศึกษาฯ) 
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3.โครงการสนับสนุนค่าใช้การบริหารสถานศึกษา จํานวน 377,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้    
      (1) ค่าสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปราณบุรีจํานวน  74,800  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน  (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ
 วันที่ 10  มิถุนายน 2562  จัดสรรให้ 100 %  โดยได้จัดสรรให้นัก
เรียน  ปีละ 1,700 บาท  
      (2) ค่าหนังสือเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปราณบุรี จํานวน  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลปราณบุรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ใช้ข้อมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562  จัดสรรให้100 % โดยได้จัดสรรให้
เด็กเล็ก ปีละ 200 บาท  
      (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปราณบุรี จํานวน 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การ
เรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี  ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
  มิถุนายน 2562 จัดสรรให1้00 % โดยได้จัดสรรให้เด็กเล็ก ภาคเรียน
ละ 100 บาท  จํานวน  2 ภาคเรียน  
      (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปราณบุรี จํานวน  15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบ
เรียน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี  ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 10  มิถุนายน  2562 จัดสรรให1้00 %  โดยได้จัดสรรให้เด็กเล็ก ปี
ละ 300 บาท   
      (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปราณบุรี  จํานวน  21,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี  ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
  มิถุนายน 2562 จัดสรรให1้00 % โดยได้จัดสรรให้เด็กเล็ก  ภาคเรียน
ละ 215 บาท  จํานวน  2 ภาคเรียน    
      (6)  ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปราณบุรี จํานวน 245,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี  ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
  มิถุนายน 2562 จัดสรรให1้00 %   โดยได้จัดสรรให้เด็กเล็ก  อัตราคน
ละ 20 บาท  จํานวน 245 วัน  
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 59,60
 ลําดับที่ 5,14,15,16,17,18 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 575,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 500,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลจนถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จัด
สรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน แยกเป็น
      1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.) จํานวน  2  แห่ง ดังนี้ 
           1)โรงเรียนวัดนาห้วย จํานวน 147 คน
           2)โรงเรียนบ้านหนองกา จํานวน 81 คน
               1.1 จัดซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง รวมจํานวน
เด็ก 228 คน ๆ ละ 6.58 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 310,000 บาท 
               1.2 จัดซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ชนืดกล่อง รวมจํานวนเด็ก
ทั้งสิ้น 228 คนๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 60 วัน เป็นเงิน 107,000  บาท 
      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี จํานวน 1
 แห่ง
               2.1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที  ชนิดกล่อง  จํานวน 260
 วัน   จํานวน 44 คนๆละ 7.82  เป็นเงิน  90,000.-  บาท 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 19 (กองการศึกษาฯ)

     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ,หิน อิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง สังกะสี  กระสอบทราย ฯลฯ  
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กําปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งแยกเป็น  2
 ประเภท ดังนี้
      1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขา
ตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
      2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ฯลฯ 
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กําปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุการศึกษา เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราณบุรี  

     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราณบุรี       
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,115,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,115,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ดังนี้
     1. ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา ตั้งไว้ 324,000
  บาท เพื่อจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา ตามโครงการอาหาร
กลางวัน เด็กนักเรียนจํานวน 81 คนๆละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน 
     2. ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์)ตั้ง
ไว้ 588,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้า
ประชาสรรค์) ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนจํานวน 147
 คนๆ ละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน 
     ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     3. ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา ตั้งไว้ 101,400
 บาท เพื่อจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกาตามโครงการสนับ
สนุนการพัฒนาการศึกษา
     4. ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์) ตั้ง
ไว้ 101,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้า
ประชาสรรค์) ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020 ลงวัน
ที่ 6 มกราคา 2552 เรื่องการอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0898.2/ว 2611 ลงวัน
ที่ 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจ่ายและการใช้จ่ายงบหมวดเงิน
อุดหนุน อปท.
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 20,21,22,23 (กองการศึกษาฯ)
     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชารัฐ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 55
 ลําดับที่ 1 (สํานักงานปลัด)   
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน  ใน
สุนัข แมว และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อจาก สัตว์อื่นๆ ป้ายรณรงค์
โครงการ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 2 (สํานักงานปลัด)   
     

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ สารเคมี สารกําจัดยุง  เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค แก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตรวจสอบคุณภาพนํ้า ฯลฯ (สํานักงานปลัด)    
     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,921,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,282,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,282,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,220,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตําแหน่งผอ.การกอง นักพัฒนาชุมชน นักสังคม
สงเคราะห์  และพนักงานธุรการ หรือตําแหน่งอื่นตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานส่วนตําบล (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือตําแหน่งอื่นตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานส่วนตําบล  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองฯ นักบริหาร
งาน อบต. 6 ขึ้นไป (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 296 ลง
วันที่ 25  มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว954  ลงวันที่  21  มีนาคม 2550 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ คก 0422.3/ว.257 ลงวัน
ที่ 28  มิถุนายน  2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2558  (กองสวัสดิการสังคม)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบํารุง
รักษาทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นต้น (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้   เช่นค่าจัดซื้อโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ ตู้
ต่างๆ  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์  นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน ในสํานักงาน แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ(ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว.1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559)  (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ ฯลฯ  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว.1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559)  (กองสวัสดิการ
สังคม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงเช่นนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
ดีเซลฯ เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ของ อบต. เครื่องตัดหญ้าหรือ
ครุภัณฑ์อื่นที่ใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง (กองสวัสดิการสังคม)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 เช่น พู่กัน สี ฟิลม์ รูปสี หรือขาวดําที่ได้จาการล้าง อัด ขยาย (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว.1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559) (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล กระดาษ
ต่อเนื่อง เมาส์ หมึกหรือผ้าหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว.1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559) (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ที่ใช้ใน
ราชการ อบต. (กองสวัสดิการสังคม)   

งบลงทุน รวม 377,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าพลาสติก (โต๊ะกลม) จํานวน 42,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าพลาสติก (โต๊ะกลม) เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ จํานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 2,100 บาท 
     -โต๊ะพับหน้าพลาสติก (โต๊ะกลม) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 120 ซม. ความสูง 75 ซม. พร้อมขา
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 9 (กองสวัสดิการสังคม)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
       1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
       2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
       3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
       4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
       5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
       6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
       7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
       8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

สแกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 18,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
      1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
      2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
      3) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
      4) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 20 ppm
      5) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
      6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 10 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 8 (กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาศ จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าเอกสาร อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าเอกสาร อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ   
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าเอกสาร อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,376,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,582,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,582,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งต่างๆ  ใน
กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของสํานักงานปลัด อบต. ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  (กองช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่  มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่  14
  พฤษภาคม  2555  เรื่อง การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ตําแหน่ง
ต่างๆ  (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการตําแหน่ง
บริหาร อัตราเดือนละ 3,500  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์
การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่ง และการรับเงินประจํา
ตําแหน่ง ระดับ 6 และระดับ 7 (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 560,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปตําแหน่งต่างๆ ของกองช่าง  ตามแผนอัตรากําลัง 4 ปี (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่  มท
 0809.3/ว 1259 ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2555  เรื่อง การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว  ตําแหน่งต่างๆ  (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 926,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
    -ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
ตอบแทนการตรวจการจ้างตามระเบียบ ฯ 
    -เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 296 ลง
วันที่ 25  มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว954  ลงวันที่  21  มีนาคม 2550 (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ คก 0422.3/ว.257 ลงวัน
ที่ 28  มิถุนายน  2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนลงวันที่  สิงหาคม 2559 (กองช่าง)
      

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางรถบรรทุก     ค่าจ้าง
เหมา  บริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ภายในสํานักงาน  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมการรางวัดที่ดินสาธารณะที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ในการดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างดูแลสนามอื่น ๆ และค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารสํานักงาน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ
  เช่น โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ   ดื่มบริการ
ประชาชน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (กองช่าง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  แบตเตอรี่  แผงวงจรไฟฟ้า และอื่น ๆ สําหรับอาคาร
สถานที่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 130,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่าง ๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปลงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย หรือวัสดุ ฯลฯ ที่ใช้ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับเครื่องตัดหญ้า รถยนต์
ส่วนกลาง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายไวนิล สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ
  (จัดซื้อ/จ้างตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
       1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
       2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Digit
al Video Disc ,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม)
       3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมน
บอร์ด(Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memor Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card ,Sound Card) 
เป็นต้นเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) 
แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ  
    -ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (กองช่าง)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตา
ไปรษณียากร ฯลฯ (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 868,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 868,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) จํานวน 868,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดีเชล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1
 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1
 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
        2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
        3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
        4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
    -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 8 (กองช่าง)
   

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,436,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,039,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,039,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน 100,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้
แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
 (กองช่าง)     
     

ค่าชดเชยการปรับราคา (ค่า K) จํานวน 90,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ทําสัญญาแบบปรับราคาให้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี 
    -เป็นไปตามหนังสือวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
 (กองช่าง)     
     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประจักษ์ - บ้านนาย
วินัย หมู่ที่ 2

จํานวน 654,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สายบ้านนายประจักษ์ – บ้านนายวินัย หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,180 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 33
 ลําดับที่ 28 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัตร(โรงอิฐ) หมู่ที่ 3 จํานวน 280,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางวัตร (โรงอิฐ) หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 60 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอู่ช่างต๊ะ หมู่ที่ 7 จํานวน 350,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอู่
ช่างต๊ะ  หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 158.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 632 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด ? 0.40 เมตร จํานวน 6
 ท่อน พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 48
 ลําดับที่ 116 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านหนองกา หมู่
ที่ 7

จํานวน 823,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังโรงเรียนบ้านหนองกา หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 286.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,430 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 48
 ลําดับที่ 117 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ หมู่ที่ 4 จํานวน 480,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 8.00
 เมตร ยาว 24.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี
กําหนด พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 9 (กองช่าง)

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 จํานวน 950,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 30
 ลําดับที่ 8 (กองช่าง)
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โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองกาน้อย - โรงเรียน
เมืองปราณบุรี หมู่ที่ 2

จํานวน 370,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหนองกาน้อย – โรงเรียนเมืองปราณบุรี  หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 33
 ลําดับที่ 27 (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซมห้องนํ้าศาลาหมู่บ้านลุ่มโพธิ หมู่ที่ 4 จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมห้องนํ้าศาลาหมู่บ้านลุ่มโพธิ หมู่ที่ 4 ตาม
แบบ อบต.ปราณบุรี
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 44
 ลําดับที่ 94 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังต่อจากเดิมสายบ้านนายทร(ข้ามทุ่ง) - บ้านนาง
แป๋ว หมู่ที่ 3

จํานวน 215,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายทร
 (ข้ามทุ่ง) – บ้านนางแป๋ว  หมู่ที่  3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 525.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร เกรดเกลี่ยบดอัด
เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 61 (กองช่าง)

โครงการวางท่อระบบระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก คสล.สายถนนหลังวัดนาห้วย 
หมู่ที่ 4

จํานวน 453,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบบระบายนํ้าพร้อมบ่อ
พัก คสล. สายถนนหลังวัดนาห้วย  หมู่ที่ 4  ท่อระบายนํ้า คสล
. ขนาด 0.40 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 0.80 เมตร ยาว 210.00
  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 44
 ลําดับที่ 91 (กองช่าง)

โครงการวางท่อระบบระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก คสล.สายบ้านนายกาวิล - หลัง
โรงอิฐ หมู่ที่ 4

จํานวน 224,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบบระบายนํ้าพร้อมบ่อ
พัก คสล. สายบ้านนายกาวิล – หลังโรงอิฐ  หมู่ที่ 4  ท่อระบายนํ้า คสล
. ขนาด 0.40 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 0.80 เมตร ยาว 110.00
  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 44
 ลําดับที่ 92 (กองช่าง)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 397,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 397,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 397,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จํานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 397,000 บาท
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
       1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าหลังวัดนาห้วย หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้ง
ไว้ 187,000 บาท
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 63 (กองช่าง)
       2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายลุ่มโพธิ - ไร่นายเอกพล หมู่ที่ 4 งบ
ประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 44
 ลําดับที่ 93 (กองช่าง)
       3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย 7 สองฝั่ง - สาย 4 หมู่ที่ 7 งบ
ประมาณตั้งไว้ 160,000 บาท
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 48
 ลําดับที่ 115 (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องในโครงการฯ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการครอบครัวแรลลี่และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ปี 11 จํานวน 45,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องในโครงการฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรชุมชนตําบลปราณบุรี จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องในโครงการฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตําบลปราณบุรี จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องในโครงการฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าเอกสาร อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ   
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)
      

โครงการอบรมพัฒนาทักษะหลากอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องในโครงการฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 7 (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  09:20:33 หน้า : 49/55



โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนําหมู่บ้าน จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องในโครงการฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 80,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ประจําปี  2563  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 58
 ลําดับที่ 7 (กองการศึกษาฯ)
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ปราณบุรีเช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่มสําหรับผู้ดําเนินการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าวัสดุกีฬา
พื้นบ้านที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับจัด
กิจรรม  และจัดซื้อสิ่ง ของสําหรับเด็ก เช่น  สมุด ปากก
กา ดินสอ ขนม ของใช้อื่นที่จําเป็น ฯลฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้
แก่โรงเรียน
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 58
 ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทน  แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม  หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  เช่น ห่วงยาง  ลูกฟุตบอล  ลูก
ปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง  ลูกแชร์บอล  ไม้แบดมินตัน  ไม้เทนนิส  ลูก
เทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสองมือ  ตะกร้อ  ตะกร้อหวายแชร์
บอล  ตาข่ายกีฬา เช่น  ตาข่ายตะกร้อ  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูก
ทุ่มนํ้าหนัก  เสาตาข่ายกีฬา  เช่น  เสาตาข่ายวอลเลย์บอล  ห่วงบาสเก็ต
บอลเหล็ก  ฯลฯ  ของกองการศึกษาฯ  
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค     
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าของขวัญ ค่าวุฒิบัตร  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าติดตั้งเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ ค่า
ป้าย   ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)   
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โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่อุปกรณ์การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถาน
ที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการโครงการจัดงานวันลอยกระทง 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)
     
     

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย ค่า
ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษาฯ)
     

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่า
วิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ
 ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 5 (กองการศึกษาฯ)   

โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 40,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่า
วิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ
 ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าจัดซื้อ
วัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 54
 ลําดับที่ 3 (สํานักงานปลัด)   

โครงการป้องกันและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัว
ดํา) เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด)     
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 54
 ลําดับที่ 2 (สํานักงานปลัด)
      

โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าจัดซื้อ
วัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 54
 ลําดับที่ 4 (สํานักงานปลัด)    

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,179,300 บาท

งบกลาง รวม 7,179,300 บาท
งบกลาง รวม 7,179,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ในอัตราร้อยละ
ห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งสมทบในอัตราเดียว
กัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/81 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
สวัสดิการสังคม)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533
 ตามกฎหมายกระทรวงกําหนด อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ
. 2543 (สํานักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,900,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 ที่ได้ดําเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีราย
ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้
สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,250,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2
) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมา
ก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนด แผนและขั้นตอนการ
กระจายอําานาจฯ พ.ศ.2542 คนละ 800 บาท จํานวน 12
 เดือน (โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ)ที่ได้รับการอนุมัติตามระเบียบฯ ปรากฏในด้านการ
ดําเนินงานอื่น 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
    -เพื่อดําเนินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือทอด
ทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง โดยผู้ป่วย
เอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12
 เดือน และตามเป็นการดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา16 แห่งพระ
ราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าใน
กรณีจําเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีโดยนําไปใช้
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 การอนุมัติใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาด
 ไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2543 ข้อ 19 (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ปราณบุรี (สปสช.) จํานวน 90,300 บาท

    -เพื่อใช้เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ โดยคํานวณจากค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติในอัตรา   (จํานวนประชากรในพื้นที่ตามข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์  โดยอบต.ขนาด กลางสมทบในอัตราร้อยละไม่น้อย
กว่า 40 % ของงบประมาณที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชา
ติ(สปสช.) เขต 5 ราชบุรี จัดสรรมาให้ (สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบล ขนาดกลาง) (สํานักงานปลัด)

(2) ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราณบุรี จํานวน 150,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราณบุรี โดยยึด
หลักการ  ประชาชนออม  1  ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมบท  1
  ส่วน  และรัฐบาล  1  ส่วน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท
   0891.4/ ว 2502 ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 224,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการบํานาญส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) และปฏิบัติตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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