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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 14,199,540
งบบุคลากร
รวม
9,966,540
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
3,435,120
เงินเดือนนายก/รองนายก
จำนวน
514,080
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
1)นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆละ 20,400 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตราๆละ 11,220 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
จำนวน
42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
1)นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,000 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตราๆละ 880 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,120 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/2084
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผุ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จำนวน
42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
1)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จำนวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จำนวน 2 อัตราๆละ 880 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/2084
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผุ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
1)เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆเดือนละ 7,200 บาท
จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ มท 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554
ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 2,750,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. , รองประธานสภา อบต. ,
และสมาชิกสภา อบต. ดังนี้
1)ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆละ 11,220 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
2)รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆละ 9,180 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
3)สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 28 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,419,200 บาท
4)เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆละ 7,200 บาท /เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว2084
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 6/105

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม 6,531,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 4,865,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล
(สำนักปลัด) จำนวน 9 อัตรา ตั้งไว้ 3,281,280 บาท ดังนี้
1)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2)หัวหน้าสำนักปลัด
3)นิติกร
4)นักพัฒนาชุมชน
5)นักจัดการงานทั่วไป
6)นักทรัพยากรบุคคล
7)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9)เจ้าพนักงานธุรการ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล
(กองคลัง) จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 1,228,920 บาท ดังนี้
1)ผู้อำนวยการกองคลัง
2)นักวิชาการเงินและบัญชี
3)นักวิชาการพัสดุ
4)นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล
(หน่วยตรวจสอบภายใน) ตั้งไว้ 355,320 บาท ดังนี้
1)นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2535
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84,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน 126,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1)เงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนละ 7,000 x 12 เดือน
จำนวน 84,000 บาท
2)เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับเงินเดือนละ 3,500 x 12 เดือน
จำนวน 42,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไประเบียบ/หนังสือสั่งการ
-ตามสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.แจ้งหนังสือ มท 0809.3/ว 652 ลว 28 มีนาคม 2559
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและพวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่7) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6) และเงินตอบแทนพิเศษ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2535

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือน
พนักงานจ้าง (สำนักปลัด) ตั้งไว้ 941,280 บาท ดังนี้
-พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
2)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป
1)คนงานทั่วไป จำนวน 3 อันตรา
2)พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือน
พนักงานจ้าง (กองคลัง) ตั้งไว้ 414,720 บาท ดังนี้
-พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป
1)คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

หน้า : 8/105

1,356,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สำนักปลัด) ตั้งไว้ 72,900 บาท ดังนี้
-พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป
1)คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
2)พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(กองคลัง) ตั้งไว้ 27,000 บาท ดังนี้
-พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป
1)คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

หน้า : 9/105

จำนวน

99,900 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 10/105

งบดำเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก้ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่ออบต. ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

3,686,600 บาท
412,600 บาท
277,600 บาท

ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระราคาบ้าน
กับสถาบันการเงินให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล
ที่ได้ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
จากหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารส่วนทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2559

75,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2549

หน้า : 11/105

60,000 บาท

ค่าใช้สอย
รวม 1,951,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลศูนย์การเรียนรู้ก่อนประวัติศาสตร์บ้านโนนวัด
จำนวน
96,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลศูนย์การเรียนรู้ก่อนประวัติศาสตร์
บ้านโนนวัดจำนวน 1 อัตราๆละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
ลงวันที่ 1 ก.พ.2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 12/105

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS
จำนวน 4 อัตราๆละ 8,000 บาท /เดือน จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง วันที่ 1 ก.พ.2562
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

384,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
จำนวน 1 อัตราๆละ 8,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง วันที่ 1 ก.พ.2562
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

96,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 13/105

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ถ่ายเอกสารของทางราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหน่วยงานอื่นประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานตามมิติและตัวชี้วัดเสนอขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริการส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ในลักษณะและค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

25,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 14/105

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้มาซึ่งบริการ ตามรายละเอียด ดังนี้
1)ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ
2)ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ วารสาร สื่อพิมพ์ ฯลฯ
3)ค่าจ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
4)ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำสิ่งของ ฯลฯ
5)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
6)ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
7)ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของส่วนราชการ
8)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของทาง อบต. ทางวิทยุ,โทรทัศน์,โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
9)ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งาน/กิจกรรม ของ อบต.
การเผยแพร่ให้ความรู้ การรณรงค์แก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์
งานการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 ก.พ.62
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 15/105

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จำนวน
60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น
1)ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
,ส่วนราชการที่ศึกษาดูงานหรือคณะผู้ตรวจราชการและกิจกรรม อบต.สัญจร เป็นต้น
2)ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา อบต.การประชุมประจำเดือน
ของคณะกรรมการที่ อบต.แต่งตั้งหรือคณะกรรมการ,คณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
3)ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี
หรือวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายหรือคำสั่ง
ของอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าหรือค่าบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
จำนวน
และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย
ช่องดอกไม้ กระเช้าดอกไทม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พ.ย.2530
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้

หน้า : 16/105

5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
100,000 บาท
-เพื่อจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อแประชุม ฝึกอบรม สัมมา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2559

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 17/105

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ค่าวัสดุเครื่องเขียน ละอุปกรณ์
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารลสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ในการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พ.ร.บ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6) พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2554
-แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 9 หน้า 122

200,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงาน
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 14 หน้า 123

400,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 18/105

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่คณะผู้บริหาร
จำนวน
สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
พลสงครามให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในอแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 24 หน้า 124

30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าพาหนะและตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 25 หน้า 124

320,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 19/105

โครงจัดเวทีประชาคมตำบล
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 8 หน้า 122
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ แอร์
และทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาดูระบบอินเตอร์เน็ต
การใช้ระบบ Wifi ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา
เก้าอี้พลาสติก น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าภาษี ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ
สายไฟฟ้า ถ่ายไฟฉาย ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

จำนวน

5,000 บาท

100,000 บาท

910,000 บาท
80,000 บาท

40,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม
จาน ช้อนซ้อม แก้วน้ำไม้กวาด ฯลฯ
ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

จำนวน

40,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี
เหล็กเส้น ท่อน้ำ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

จำนวน

80,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ ตลับลูกปืน
น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์
อะไหล่รถยนต์ส่วนกลางของ อบต. อะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลางของ อบต. ฯลฯ
ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

60,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำม้นเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันไฮโดรลิก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

300,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี
ออกซิเจน ถังเก็บเชื้อเพลิง เวชภัณฑ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

80,000 บาท

วัสดุการเกษตร
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
จอบหมุน จานพรวน สปริงเกลอร์ ใบมีด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด ผ้าเขียน ป้ายต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกใส่คอมพิวเตอร์
แผ่นดีสก์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

จำนวน

60,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ต่างๆ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถังดับเพลิง
สายส่งดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ
ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

จำนวน

80,000 บาท

วัสดุสำรวจ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม
เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

จำนวน

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.พลสงคราม อาคารต่าง ๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.พลสงคราม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ค่าบริการโทรศัพท์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
และให้หมายความถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าเช่าเครื่อง
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รวม
จำนวน

413,000 บาท
300,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24
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ค่าบริการไปรษณีย์
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ
ค่าดวงตาไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือนของ อบต.
ค่าบริการข้อมูลข่าวสารอินเตอร์เน็ตและค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
ค่าต่ออายุโดเสนของเว็บไซต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

80,000 บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์โครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

526,400 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
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หน้า : 23/105

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
พลสงคราม ปริมาณงาน รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมปริมาณพื้นที่ 369 ตร.ม.
ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก พร้อมมุงหลังคาเหล็กรีดลอนสีน้ำเงินหนา 0.35 มม.
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 415.29 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 28 หน้า 124

376,400 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวน
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 บาท
20,000 บาท

376,400 บาท

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24
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งานบริหารงานคลัง
รวม 1,020,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
983,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก้ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต. ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระราคาบ้าน
กับสถาบันการเงินให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล
ที่ได้ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
จากหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559

110,000 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2549
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

30,000 บาท

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 9,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

678,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา ๆเดือนละ 9,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

108,000 บาท

108,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 26/105

ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 12
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 12
จำนวน 1 อัตราๆเดือนละ 2,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 3
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 3
จำนวน 1 อัตราๆเดือนละ 3,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่างๆ รายละเอียดดังนี้
1)ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสารต่างๆ ฯลฯ
2)ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
3)ค่าจ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
4)ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสิ่งของ ฯลฯ
5)ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ฯลฯ
6)ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ
7)ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

82,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินโดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัดสำเนา
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าคัดสำเนา ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ อุปกรณ์
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างสำรวจพื้นที่ และจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับการจัดทำโครงการเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้โดยคำนึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลงทุน
-ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว462
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 11 หน้า 122
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

หน้า : 27/105

180,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 28/105

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
-เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ในสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.
ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
-ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ แอร์
และทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาดูระบบอินเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

40,000 บาท

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ ผ้าม่าน เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

110,000 บาท
40,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 29/105

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ
สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงทดแทน ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ชำรุดอยู่ในความดูแลของ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน
น้ำยาล้างห้องน้ำ แปรง ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น ผงซักฟอก และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ หมึกหรือผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์และอื่น ๆ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการไปรษณีย์
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

5,000 บาท
5,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้บานเลื่อนกระจก
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีบานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
-แผ่นชั้นวางปรับระดับได้
-บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 2 หน้า 114
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) จำนวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2)ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุดไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

หน้า : 30/105

37,000 บาท
37,000 บาท
5,000 บาท

22,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 31/105

-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 9 หน้า 117
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 32/105

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม
งบดำเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

10,000
10,000
10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย
และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2549 มาตรา 16 ข้อ 29,30
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25561-2565 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 128

รวม
รวม
รวม

490,000 บาท
490,000 บาท
490,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 33/105

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้าง
วินัยจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย
และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25561-2565 ลำดับที่ 13 หน้าที่ 130

จำนวน

40,000 บาท

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าพาหนะ และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 41
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 16 หน้า 130

จำนวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
และศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์
และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25561-2565 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 128

หน้า : 34/105

จำนวน

250,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 35/105

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1)ผู้อำนวยการกองศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2)นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญและในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1)ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี
บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

รวม
รวม
รวม
จำนวน

จำนวน

1,110,640
806,640
806,640
764,640

บาท
บาท
บาท
บาท

42,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 36/105

งบดำเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก้ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต. ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่านอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

270,000 บาท
100,000 บาท
40,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระราคาบ้าน
กับสถาบันการเงินให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2559

60,000 บาท

จำนวน

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563

14:33:24

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี
หรือวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ
ตามนโนบายหรือคำสั่งของอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่จำเป็นในการจัดงาน เครื่องเสียงเต้นท์
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน
ค่ามหรสพ การแสดง และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ผส.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หน้า : 37/105

130,000 บาท
10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
-เพื่อจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อแประชุม ฝึกอบรม สัมมา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2559
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
1)ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ
2)ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
3)ค่าจ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
4)ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสิ่งของ ฯลฯ
5)ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
6)ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ
7)ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 38/105

50,000 บาท

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 39/105

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ
เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ แอร์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
และทรัพย์สินอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

50,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา เก้าอี้พลาสติก น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม
จำนวน

40,000 บาท
20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกใส่คอมพิวเตอร์
แผ่นดีสก์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จำนวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
จำนวน
-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัวๆละ 4,000 บาท
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หน้า : 40/105

34,000 บาท
34,000 บาท
12,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 41/105

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จำนวน
22,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz
และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 42/105

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
6,815,221 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,297,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
1,297,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จำนวน
856,440 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1)ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2558
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินวิทยฐานะ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1) ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตราๆเดือนละ 3,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จำนวน

42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1)ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ อุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2)ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป รายได้) จำนวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (216,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (138,000 บาท)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

354,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
1)ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ อุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2)ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป เงินรายได้) จำนวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในอแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
-ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : 43/105

จำนวน

45,420 บาท

งบดำเนินงาน
รวม 2,931,361 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนให้แก้ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต. ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่านอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 44/105

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมันกระซาก
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนมันกระซาก จำนวน 1 อัตราๆเดือนละ 9,000 บาท
จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในลักษณะและค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,349,780 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะรุมดอนแฝก
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมะรุมดอนแฝก จำนวน 2 อัตราๆเดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะและค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

192,000 บาท

108,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
1)ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ
2)ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ วารสาร สื่อสิ่งพิมพิ์ ฯลฯ
3)ค่าจ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
4)ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสิ่งของ ฯลฯ
5)ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
6)ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ
7)ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 ก.พ.62 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 45/105

จำนวน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลสงคราม จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลสงคราม
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา
และค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จำนวน 86 คนๆละ 1,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10,000 บาท

146,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 46/105

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท.0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
นำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 4 หน้า 115
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
-เพื่อจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2559

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แก่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าเวที ค่าป้ายโครงการและตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 5 หน้า 115

หน้า : 47/105

จำนวน

50,000 บาท

โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ได้แก่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเวที
ค่าป้ายโครงการและตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 17 หน้า 117

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการและ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 24 หน้า 118

หน้า : 48/105

จำนวน

10,000 บาท

โครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าป้ายโครงการและตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 14 หน้า 117

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 49105

โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฟันสวย ยิ้มสดใส
ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าแปรงสีฟัน แก้วน้ำ ค่าน้ำดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25561-2565 โครงการ 11 หน้า 116

จำนวน

5,000 บาท

โครงการเยี่ยมบ้านสานรัก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านสานรัก
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25561-2565 โครงการ 20 หน้า 118

จำนวน

5,000 บาท

โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25561-2565 โครงการ 16 หน้า 117

จำนวน

5,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 50/105

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม
ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25561-2565 โครงการ 26 หน้า 118

จำนวน

10,000 บาท

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยด้วยสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25561-2565 โครงการ 25 หน้า 118

จำนวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน จำนวน 86 คน ได้แก่
1)ค่าหนังสือเรียน
-ศพด.บ้านดอนมันกระซาก (25คนx200)
-ศพด.บ้านมะรุม - ดอนแฝก (61คนx200)
2)ค่าอุปกรณ์การเรียน
-ศพด.บ้านดอนมันกระซาก (25คนx200)
-ศพด.บ้านมะรุม - ดอนแฝก (61คนx200)
3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน
-ศพด.บ้านดอนมันกระซาก (25คนx300)
-ศพด.บ้านมะรุม - ดอนแฝก (61คนx300)
4)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-ศพด.บ้านดอนมันกระซาก (25คนx430)
-ศพด.บ้านมะรุม - ดอนแฝก (61คนx430)
ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-หนังสื่อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

หน้า : 51/105

จำนวน

97,180 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 52/105

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 245 วัน จัดสรรให้อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 86 คน
ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท. 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
นำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551

จำนวน

421,400 บาท

โครงการสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25561-2565 โครงการ 28 หน้า 118

จำนวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 53/105

โครงการหนูน้อยฟันสวย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยฟันสวย
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 118

จำนวน

10,000 บาท

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าพาหนะ และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 9 หน้า 116

จำนวน

100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ แอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จำนวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 54/105

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ
น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนปากกา ดินสอ ธง หมึก
เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม
จำนวน

1,501,581
20,000

บาท
บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟ
สายไฟ ถ่ายไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จำนวน

10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เช่น ถ้วยชาม ช้อนซ้อม แก้วน้ำ ไม้กวาด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จำนวน

40,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 55/105

ค่าอาหารเสริม (นม)
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้
1)นักเรียนก่อนวัยเรียน(ระดับปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 2 แห่ง จำนวน 86 คน จำนวน 260 วัน
2)นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลพลสงคราม
จำนวน 6 แห่ง เด็กเรียน จำนวน 635 คน จำนวน 260 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,381,581 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานคอมพิวเตอร์ เช่น
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดีแผ่นดีสก์ เมาส์ โปรมแกรมและอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จำนวน

20,000 บาท

วัสดุการศึกษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา เช่น แบบจำลองภูมิประเทศ
หุ่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดาษลื่นพลาสติก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จำนวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ
หรืออาคารสถานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลและค่าไฟฟ้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หน้า : 56/105

รวม
จำนวน

30,000 บาท
30,000 บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะกินข้าวเด็ก
จำนวน
-เพื่อจัดซื้อโต๊ะกินข้าวเด็ก จำนวน 3 ชุดๆละ 4,000 บาท
คุณลักษณะ
1)โต๊ะกินข้าวเด็ก ขนาด 10 ที่นั่ง
2)โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 80 x สูง 50 ซม.
3)เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 34 x 46 x 30/62 cm
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีบัญชีราคมมาตราฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

46,000 บาท
46,000 บาท
12,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หน้า : 57/105

34,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
-เพื่อจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) สำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
จำนวนเด็ก 635 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3886
ลงวันที่ 26 มิถุนนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลใรสังกัด สพฐ.

หน้า : 58/105

รวม
รวม

2,540,000 บาท
2,540,000 บาท

จำนวน

2,540,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 59/105

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม
1,866,680
งบบุคลากร
รวม
976,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
976,680
เงินเดือนพนักงาน
จำนวน
769,680
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1)ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
2)นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
-ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง ดังนี้
1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข จำนวน 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณาสุข
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
-ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง ดังนี้
1)ตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

หน้า : 60/105

จำนวน

งบดำเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก้ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต. ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่านอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

165,000 บาท

590,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายละเอียดดังนี้
1)ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ
2)ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
3)ค่าจ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
4)ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสิ่งของ ฯลฯ
5)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-หนังสือหระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม
อบรม สัมมา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3) พ.ศ.2559

หน้า : 61/105

370,000 บาท
50,000 บาท

60,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 62/105

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าน้ำยาเคมีป้องกันยุงลาย ค่าป้ายโครงการ และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
เป็นเหตุรำคาญและตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 1 หน้า 131

จำนวน

40,000 บาท

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ค่าวัสดุ ค่าวัคซีนพิษสนัขบ้า ค่าดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียน
จำนวนสุนัขและแมว ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว0120
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 2 หน้า 131

จำนวน

60,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 63/105

โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านประจำปี 2564
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและพัฒนา
คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตรวจคุณภาพน้ำประปา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 22 หน้า 134

40,000 บาท

โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียอย่างง่ายในครัวเรือน
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสีย
อย่างง่ายในครัวเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627
ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 18 หน้า 133

40,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 64/105

โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรค
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้าน สะอาดปราศจากโรค
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว1187
ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 6 หน้า 131

จำนวน

50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

จำนวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 65/105

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา เก้าอี้พลาสติก น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม
จำนวน

190,000 บาท
20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันไฮโดรลิก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

จำนวน

50,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี
ออกซิเจน ถังเก็บเชื้อเพลิง เวชภัณฑ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

จำนวน

100,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
แผ่นซีดี แผ่นดีสก์ เมาส์โปรมและอื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

จำนวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 66/105

งบเงินอุดหนุน
รวม
300,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 67/105

อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 68/105

อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 69/105

อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 70/105

อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านมะรุม หมู่ที่ 7
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 71/105

อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านเสลา หมู่ที่ 4
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านเสลา หมู่ที่ 4 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 72/105

อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านหนองนา หมู่ที่ 9
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 73/105

อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน
20,000 บาท
บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6
-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 จำนวน 20,000 บาท
จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 27 หน้า 134

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 74/105

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเหมาบริการคนพิการทำงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนพิการทำงาน ทำความสะอาด
อาคารสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
จำนวน 1 อัตราๆเดือนละ 6,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
-พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ยากไร้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
ค่าถุงยังชีพ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 3 หน้า 127
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รวม
รวม

72,000 บาท
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72,000 บาท
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50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 75/105

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1)ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
2)นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
3)เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1) ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับเงินเดือนละ 3,500 x 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เป็นไปตามสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.
แจ้งหนังสือ มท 0809.3/ว652 ลว 28 มี.ค. 2559
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)
และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
และเงินตอบแทนพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2535

1,871,140
1,255,140
1,255,140
933,720

บาท
บาท
บาท
บาท

42,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 76/105

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
2) คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

246,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
1)ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
2)คนงานทั่ไป จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

33,420 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 77/105

งบดำเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต. ค่าเขียนแบบแปลน ,
ตรวจแบบแปลน , รับรองแบบแปลน ของ อบต. ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่านอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

584,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตราๆเดือนละ 8,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวภัยเคหะและชุมชน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

364,000 บาท

รวม
จำนวน

96,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 78/105

จ้างเหมาบริการช่างไฟฟ้า
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตราๆละ 9,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวภัยเคหะและชุมชน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

108,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
1)ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ
2)ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
3)ค่าจ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
4)ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสิ่งของ
5)ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ฯลฯ
6)ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการทำประกันรถยนต์
7)ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 ก.พ.62 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
จำนวน
-เพื่อจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร แอร์ โต๊ะ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2560

หน้า : 79/105

50,000 บาท

60,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 80/105

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา เก้าอี้พลาสติก น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม
จำนวน

170,000 บาท
20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า
ถ่ายไฟฉาย ปลั๊กไฟ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จำนวน

50,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สังกะสี เหล็กเส้น
ท่อน้ำ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จำนวน

50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน อะไหล่รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.อะไหล่รถจักรยานยนต์ของอบต. ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
แผ่นซีดี แผ่นดีสก์เมาส์โปรแกรมและอื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 81/105

จำนวน

30,000 บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
จำนวน
-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบล
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

32,000 บาท
32,000 บาท
10,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที
จำนวน
22,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะดังนี้
1)เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
2)ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
3)สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
4)ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5)อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฎในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 82/105

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดำเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการต่อยอดกลุ่มอาชีพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อยอดกลุ่มอาชีพชุมชนท่องเที่ยวOTOP
นวัตวิถี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าป้าย
และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 5 หน้า 125
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้สำหรับประชาชนในพื้นที่
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้
สำหรับประชาชนในพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การตกแต่งสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (64,621 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหหนุนทั่วไป (15,379 บาท )
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 9 หน้า 126

150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
60,000 บาท

80,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

โครงการส่งเสริมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมชุมชน
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 14 หน้า 127

หน้า : 83/105

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 84/105

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
230,000
งบดำเนินงาน
รวม
230,000
ค่าใช้สอย
รวม
230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการแข่งขันกีฬา พลสงครามเกมส์
จำนวน
200,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาพลสงครามเกมส์
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกร์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 1 หน้า 111
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับอำเภอ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาแข่งขันระดับอำเภอ
และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 3 หน้า 111

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 85/105

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
355,000
งบดำเนินงาน
รวม
355,000
ค่าใช้สอย
รวม
355,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
30,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
1)ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ
2)ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
3)ค่าจ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
4)ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสิ่งของ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-หนังสื่อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีจ้างแรงงาน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการงานวันข้าวอำเภอโนนสูง
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันข้าวอำเภอโนนสูง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 11 หน้า113

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 86/105

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 9 หน้า 113

30,000 บาท

โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 8 หน้า 112

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 87/105

โครงการวันสำคัญทางศาสนา
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงกาวันสำคัญทางศาสนา
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 14 หน้า 114

10,000 บาท

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้
จำนวน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรรมด้านจริยธรรม
การเรียนรู้การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ค่าเช่าสถานที่ ค่าวิทยากร
และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่ง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 12 หน้า 113

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 88/105

โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 7 หน้า 112

50,000 บาท

โครงการสืบสานวัฒธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 10 หน้า 113

70,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ 16 หน้า 114

หน้า : 89/105

15,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 90/105

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวม
งบดำเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,531,800
100,000
100,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ค่าชดเชยผลอาสิน
ค่าชดเชยผลอาสิน
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยผลอาสิน ชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กด (กวจ) 0405.2/ว110
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

5,431,800 บาท
5,431,800 บาท
50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 91/105

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนา หมู่ 9 ซอยทวาย
จำนวน
156,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนา หมู่ 9 ซอยทวาย
ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร
ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 2 หน้า 93
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15
จำนวน
สายดอยแฝกพัฒนา ซอย 7
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15
สายดอนแฝกพัฒนา ซอย7 ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 3 หน้า 108

385,300 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 92/105

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 ซอยบัญชา
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนา หมู่ 9
ซอยบัญชา ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 3 หน้า 93

216,200 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเปราะหอม หมู่ 3 สายหัวนอน จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3
สายหัวนอน ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 632.00
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.50 ม.ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 3 หน้า 73

350,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 93/105

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายตะวันออก จำนวน 128,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3
สายตะวันออก ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งสองข้าง
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 2 หน้า 73
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ 14 สายบุตาโพธิ์-ถนนหัก จำนวน 468,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่14
สายบุตาโพธิ์-ถนนหัก ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร
ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 5 หน้า 105

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 94/105

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝก หมู่ 8 ซอยประจักษ์ร่วมใจ จำนวน
468,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝก หมู่ 8
ซอยประจักษ์ร่วมใจ ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร
ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 9 หน้า 91
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10
ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10
ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 11 หน้า 97

จำนวน

153,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 95/105

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนวัด หมู่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ จำนวน
450,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนวัด หมู่ 11
สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 2 หน้า 98
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2
สายลำห้วยโคก ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย 720.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร
ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 8 หน้า 71

389,800 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 96/105

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายศาลตาปู่-เมืองคง จำนวน 401,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระเพลง หมู่ที่ 1
สายศาลตาปู่-เมืองคง ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร
ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 5 หน้า 66
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ 4 ซอยอยู่เจริญ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ 4
ซอยอยู่เจริญ ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 615.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 14 หน้า 78

จำนวน

345,900 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 97/105

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ 5
จำนวน
ซอยบ้านนางเจริญ-บ้านนางแป้ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ 5
ซอยบ้านนางเจริญ-บ้านนางแป้ง ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 16 หน้า 82

294,600 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 คุ้มหนองแหน
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวแรด หมู่ 6
คุ้มหนองแหน ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 19 หน้า 86

468,500 บาท

จำนวน

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 98/105

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายบ้านนางนเรศ-สวนป่าสาธารณะ จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านมะรุม หมู่ 7
สายบ้านนางเรศ-สวนป่าสาธารณะ ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม
พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 232.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 2 หน้า 78

192,800 บาท

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ 13
จำนวน
สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซาก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ 13
สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซากปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม
พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 199.50 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 9 หน้า 104

165,800 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 99/105

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองสรวง หมู่ 12 สายนานายอิ่ม-คลองอิสานเขียว จำนวน 345,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองสรวง หมู่ 12
สายนานายอิ่ม-คลองอิสานเขียว ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม
พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 416 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 4 หน้า 101

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้า : 100/105

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
รวม
งบดำเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชนตำบลพลสงคราม
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชนตำบลพลสงคราม
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำดื่ม ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 8 หน้า120

90,000 บาท
90,000 บาท
90,000 บาท

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำดื่ม ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 5 หน้า 119

10,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 6 หน้า 119
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จำนวน

10,000 บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน
จำนวน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำดื่ม ป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อพืชสมุนไพร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ปลูกพืชและตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 7 หน้า 120

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

หน้ า : 102/105

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่าย
เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยงประกันสังคมของพนักงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว81
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที3่ )

รวม
รวม
รวม
จำนวน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2
ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
และตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

19,137,979
19,137,979
19,137,979
115,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,600 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวน 13,584,000
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลพลสงคราม จำนวน 1,684 คน
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในเขตตำบลพลสงคราม จำนวน 350 คน
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที6่ พ.ศ.2552 มาตรา 67(6)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559

บาท

4,200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์หรือผู่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
จำนวน 11 ราย ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกรกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

หน้า : 104/105

66,000 บาท

สำรองจ่าย
จำนวน
735,214 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาความเดือนร้อน
ของประชาชนในกรณีสาธารณภัยตลอดปี เช่น อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว
วาตภัย ไฟป่า และช่วยเหลือประชาชนในกรณีประสบภัยต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาคมตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่มท 0313.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:33:24

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช)
จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมบทเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
พลสงคราม ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข
ที่ได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พ.ย.2552
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในอัตราร้อนละ 1 จากประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

หน้า : 105/105

182,340 บาท

250,825 บาท

