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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,644,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,592,360

บาท

งบบุคลากร
รวม
8,955,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
514,080 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายก อบต.และรองนายก อบต. แยกรายละเอียดดังนี้
1) เงินเดือนนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
2) เงินเดือนรองนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จานวน 2 คน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายก อบต.และรองนายก อบต. แยกรายละเอียดดังนี้
1)เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2)เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท จานวน 2 คน เป็นเงิน 1,760 บาทต่อเดือน
จานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน 42,120
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก อบต.และรองนายก อบต. แยกรายละเอียดดังนี้
1)เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2)เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท จานวน 2 คน เป็นเงิน 1,760 บาทต่อเดือน จานวน
12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

จานวน 86,400

บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 1,972,800
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ให้แก่ประธานสภา อบต,รองประธานสภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.,
เลขานุการสภา อบต.
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
6,297,540
บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
3,513,900
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (สังกัดสานักปลัด) จานวนตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
90,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตาบล(สังกัดสานักปลัด) แยกรายละเอียดดังนี้
1.)เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.8) อัตราเดือนละ 7,000 บาท จานวน 12
เดือน
2.)เงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) อัตราเดือนละ 500 บาท จานวน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การกาหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
186,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล (สังกัดสานักปลัด) ได้แก่
1)ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็น 84,000 บาท
2)ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น เดือนละ 3,500บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็น 42,000 บาท
3)ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น (หัวหน้าสานักปลัด) เดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็น
42,000 บาท
4)ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) เดือนละ 1,500 บาท จานวน 12 เดือน รวม
เป็น 18,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกาหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน
2547, หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง
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ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
742,320
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา(สังกัดสานักปลัด) ตามบัญชีเงินเดือน(แนบท้ายประกาศ
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)) จานวนตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
1,631,160
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดสานักปลัด) จานวนตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
134,160
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดสานักปลัด) จานวนตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกาหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
งบดาเนินงาน
รวม 2,015,000
บาท
ค่าตอบแทน
รวม 395,000
บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 200,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ในการเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกาหนด
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
4.เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 5,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
สานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน เป็นต้น

7

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบล (สังกัดสานักปลัด) ทีม่ ีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจา(สังกัดสานัดปลัด) ที่มีสิทธิ์
เบิกได้
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549,หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงิน
บารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รวม 1,140000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการบาบัดกาจัดขยะมูลฝอย
จานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบาบัด กาจัดขยะมูลฝอย ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท จานวน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
จานวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้ง
กาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี
อื่นๆ)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 20 ลาดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
จานวน
150,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สาหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นและบุคลากรที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง
จานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สาหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
อบต. ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างของ อบต.โพนแพง ผู้นาชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 20 ลาดับที่ 3
โครงการส่งเสริมอาชีพและการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน
จานวน
20,000 บา
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตาบลโพนแพง เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร
อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 71 ลาดับที่ 1
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

จานวน
รวม

100,000 บาท
480,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น กระดาษ กาว แฟ้มเอกสาร คลิป เข็ม
หมุด เครื่องคานวณเลขขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติก ธงชาติ ตรายางเทป ซอง แบบพิมพ์ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนใน
สานักงาน ตะแกรงวางเอกสาร นาฬิกาแขวน พระบรมฉายาลักษณ์ สมุด น้ายาลบคาผิด ซองเอกสาร ไม้บรรทัด ธง
ชาติ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
25,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง น้ายาล้างจาน ไม้
กวาด ถังน้า ถุงขยะ ถุงมือ น้ายาล้างห้องน้า ก้อนดับกลิ่นผงซักฟอก กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
70,000 บา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่าย
ที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง แบตเตอรี่
เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ ยางนอกยางใน ตลับลูกปืน สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิล
น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า รองเท้า
เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
งบลงทุน

รวม

547,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

รวม
รวม

115,300 บาท
115,300 บาท

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) จานวน 2 เครื่อง

รวม

100,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 50,000 บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
เป็นเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดา
1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่า
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบัน
จัดซื้อพัดลดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จานวน 8 ตัว
รวม
13,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท เพื่อติดตั้งในห้อง
ประชุมสภา อบต.โพนแพง 5 ตัว ติดตั้งในห้องสานักปลัด จานวน 4 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-ใบพัดแบบ 3 ใบพัด
-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
-มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
-ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-ประหยัดไฟเบอร์ 5
-รับประกัน มอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี
(เป็นการจัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาสืบตามท้องตลาด รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.กาหนด)
จัดซื้อพัดลดตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จานวน 1 ตัว
รวม
1,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น แบบปุ่มกด ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในสานักงาน อบต.โพน
แพง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ/ปรับส่าย ซ้าย-ขวา และหยุดส่าย
- ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- มอเตอร์แบบเปิด ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอม
- รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี รับประกันอะไหล่ภายในเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที
- การบรรจุหีบห่อ ต้องห่อหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันความเสียหายได้ระหว่างขนส่งและเก็บรักษา
(เป็นการจัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาสืบตามท้องตลาด รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.กาหนด)

งบรายจ่ายอื่น
รวม
20,000
รายจ่ายอื่น
รวม
20,000
รายจ่ายเพื่อจ้าง ศึกษา วิจัย ต่างๆ
จานวน
20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ศึกษา วิจัย ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง โดยถือปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อ

บาท
บาท
บาท
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จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
รวม

55,000
55,000

บาท
บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี
จานวน
30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาเภอรัตนวาปี เพื่อดาเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 90 ลาดับที่ 6
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค
จานวน
25,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาเภอรัตนวาปี เพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 84 ลาดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง

รวม

4,743,940

บาท

งบบุคลากร

รวม

2,732,940

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,732,940
บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
1,375,800
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (สังกัดกองคลัง) จานวนตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
60,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล (สังกัดกองคลัง) ได้แก่
1)ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น (ผู้อานวยการกองคลัง ) เดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็น
42,000 บาท
2)ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายการเงิน) เดือนละ 1,500 บาท จานวน 12 เดือน รวม เป็น
18,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกาหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน
2547, หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
458,880
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา (สังกัดกองคลัง) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 1 อัตรา พนักงานจดมาตรวัดน้า 1 อัตรา ตามบัญชีเงินเดือน(แนบท้ายประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)) จานวนตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
789,240
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดกองคลัง) จานวนตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

49,020

บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดกองคลัง) ที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มอื่นๆ จานวนตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน คานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกาหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

1,771,000
95,000

บาท
บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
80,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
5,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
สานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจา(สังกัดกองคลัง) ที่มีสิทธิ์เบิกได้
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549,หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงิน
บารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 120,000
จานวน

30,000

บาท
บาท
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เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 60,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สังกัดกองคลัง)ที่ได้รับคาสั่งให้
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จานวน

30,000

บาท

ค่าวัสดุ
รวม
90,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น กระดาษ กาว แฟ้มเอกสาร คลิป เข็มหมุด
เครื่องคานวณเลขขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติก ธงชาติ ตรายางเทป ซอง แบบพิมพ์ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน
ตะแกรงวางเอกสาร นาฬิกาแขวน พระบรมฉายาลักษณ์ สมุด น้ายาลบคาผิด ซองเอกสาร ไม้บรรทัด ธงชาติ กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
40,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

1,466,000

บาท

จานวน

1,400,000

บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้ากิจการประปา
เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว1138 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สานักงาน อบต.โพนแพง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว
1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/34 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าดวงตราไปรษณีย์ค่าลงทะเบียนตอบรับ เป็นต้น

1,000

บาท

งบรายจ่ายอื่น
รวม
200,000
บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
200,000
บาท
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างเหมาจัดทาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จานวน
200,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.โพนแพง
ประจาปีงบประมาณ 2564 เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาคัดลอกเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัตติ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 88 ลาดับที่ 3

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

225,000

บาท
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งบดาเนินงาน
รวม
185,000
บาท
ค่าตอบแทน
รวม
50,000
บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่อาสาสมัครการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
ค่าใช้สอย
รวม
120,000
บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกทบทวนอบรม อปพร.
จานวน
100,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนอบรม อปพร. อบต.โพนแพง เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่า
ชุด ค่าวัสดุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 81 ลาดับที่ 2
โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
จานวน
20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของ อบต.โพนแพง เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่ารับรอง
ค่าวัสดุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 81 ลาดับที่ 3
ค่าวัสดุ
รวม
15,000
บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
15,000
บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ชุดดับเพลิง หมวกดับเพลิงรองเท้าดับเพลิง ถุงมือ
ดับเพลิง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม
รวม

40,000
40,000

บาท
บาท
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อุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน 40,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทาการอาเภอรัตนวาปี ในการดาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด)ในเขตพื้นที่ตาบลโพนแพง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 82 ลาดับที่ 5

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

4,061,440
2,829,540
2,829,540

บาท
บาท
บาท
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เงินเดือนพนักงาน
จานวน
1,548,180 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (สังกัดกองการศึกษาฯ) จานวนตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
จานวน 608,220 บาท
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซัก ซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก, ครู คศ. 1 , ครู คศ. 2
จานวน 939,960 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพนแพง จานวนตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.
พ.ศ.2564-2566) และและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล (สังกัดกองการศึกษาฯ) ให้แก่ ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น (ผู้อานวยกองการศึกษาฯ) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็น 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกาหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน
2547, หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
เงินวิทยฐานะ
จานวน
126,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะข้าราชการครูตาแหน่ง ครู คศ. 2 จานวนตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.25642566) และและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
1,053,360
บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดกองการศึกษาฯ) จานวนตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.
2564-2566) และและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จานวน 216,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าจ้างพนักงานทั่วไป จานวนตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
จานวน 837,360 บาท
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่
มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
และตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
60,000
บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป(สังกัดกองการศึกษาฯ) อัตรากาหนดโดย อปท./จ้างด้วยงบประมาณ
ของ อปท. จานวน 24,000 บาท จานวนตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
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โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกาหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานพนักงานจ้างทั่ว(ผู้ดูแลเด็ก) จานวน 36,000บาท จานวนตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
งบดาเนินงาน

รวม

1,212,300

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

32,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
อาศัยตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลว 19กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือกระทรวงการคลังด่วน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
1,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบล (สังกัดกองการศึกษาฯ) ทีม่ ีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
1,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตาบล (สังกัดกองการศึกษาฯ ) ครู คศ.1 ครู คศ. 2 และครู
ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีสิทธิ์เบิกได้
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549,หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงิน
บารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รวม
จานวน

140,000

บาท

40,000

บาท

20

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สังกัดกองการศึกษาฯ)ที่ได้รับ
คาสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน
40,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ อบต.โพนแพง เช่นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 1
โครงการจัดกิจกรรมวันรัฐพิธีสำคัญต่ำงๆ
จานวน
40,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันรัฐพิธีทสี่ าคัญต่างๆเช่นค่าป้าย ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 1
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

20,000

บาท

รวม

1,040,300

บาท

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น กระดาษ กาว แฟ้มเอกสาร คลิป เข็มหมุด
เครื่องคานวณเลขขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติก ธงชาติ ตรายางเทป ซอง แบบพิมพ์ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน
ตะแกรงวางเอกสาร นาฬิกาแขวน พระบรมฉายาลักษณ์ สมุด น้ายาลบคาผิด ซองเอกสาร ไม้บรรทัด ธงชาติ กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
5,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
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ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง น้ายาล้างจาน ไม้
กวาด ถังน้า ถุงขยะ ถุงมือ น้ายาล้างห้องน้า ก้อนดับกลิ่นผงซักฟอก กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
935,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง จานวน 5 โรงเรียน
รวมจานวนเด็กนักเรียนทั้งสิน 460 คนๆละ 7.82 บาท จานวน 260 วัน
ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ตะปู แปรง
ทาสี เทปวัดระยะ ตลับเมตร โถส้วม ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
5,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องดักแมลง จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ สปริงเกอร์ บัวรดน้า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ยาป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์
พืช เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม
รวม

19,600 บาท
19,600 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

19,600 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
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-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีปัจจุบัน)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีปัจจุบัน)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

2,111,850

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

611,850

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม

611,850

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
611,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยแยกรายละเอียดดังนี้
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จานวน 85 คนๆละ 20 บาท/วัน
จานวน 245 วัน จานวน 416,500 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จานวน 4 ศูนย์ จานวน 85 คนๆละ
1,700 บาท/ปี จานวน 144,500 บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 50,850.-บาท
รายละเอียดดังนี้
3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3- 5 ปี) จานวน 4 ศูนย์ คนละ200 บาท/คน/ปี
จานวน 9,000 บาท
3.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3- 5ปี) จานวน 4 ศูนย์ คนละ200 บาท/คน/ปี
จานวน 9,000 บาท
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3.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3- 5ปี)จานวน 4 ศูนย์ ละ 300 บาท/คน/ปี
จานวน 13,500 บาท
3.4 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3- 5ปี) จานวน 4 ศูนย์ คนละ 430 บาท/คน/ปี
จานวน 19,350 บาท
ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน
รวม
1,500,000
บาท
เงินอุดหนุน
รวม
1,500,000
บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนแพง จานวน 5 โรงเรียน จานวน 375 คนๆละ 20 บาท จานวน 200 วัน
ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 73 ลาดับที่ 4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

866,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

749,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

749,000

บาท

รวม
จานวน

516,000
432,000

บาท
บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อจ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 78 ลาดับที่ 3
รายจ่ายเพื่อจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรับซื้อขยะ
จานวน
84,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรับซื้อขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ เช่นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019, โรคไข้เลือดออก,โรคมือ
เท้าปาก ฯลฯ ในพื้นที่ตาบลโพนแพง
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563,หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 3
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่นค่าป้าย ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 17 ลาดับที่ 6
โครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะในชุมชน
จานวน
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะในชุมชนหรือหมู่บ้านในพื้นที่ตาบลโพนแพง เช่นค่าป้าย
ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 16 ลาดับที่ 5
โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจานวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจานวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 17 ลาดับที่ 7
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) จานวน
60,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดาเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 4
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นและเกี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 79 ลาดับที่ 7
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าในการการดาเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน

รวม

114,500

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

114,500

บาท

จานวน

7,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการบริจาคโลหิต
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เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทาการอาเภอรัตนวาปี เพื่อดาเนินโครงการโครงการบริจาคโลหิต
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 79 ลาดับที่ 6
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
สนับสนุนโครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อสงเคราะห์บรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
กิจกรรมการกุศล
จานวน
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (สนับสนุนโครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อ
สงเคราะห์บรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมการกุศล)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 8

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,977,720

บาท

งบบุคลากร

รวม

1,872,720

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

1,872,720

บาท
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เงินเดือนพนักงาน
จานวน
402,660
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (สังกัดกองช่าง) จานวนตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล (สังกัดกองช่าง) ให้แก่ ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น (ผู้อานวยการกองช่าง) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็น 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกาหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน
2547, หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
469,800
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา(สังกัดกองช่าง) ตามบัญชีเงินเดือน(แนบท้ายประกาศ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ 4)) จานวนตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยคานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
893,520
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดกองช่าง) จานวนตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
64,740
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดกองช่าง) จานวนตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกาหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
งบดาเนินงาน

รวม

810,000

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

115,000

บาท

100,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี

28

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 15,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจา(สังกัดกองช่าง) ที่มีสิทธิ์เบิกได้
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549,หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงิน
บารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย

รวม

340,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
จานวน
40,000
บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สังกัดกองช่าง)ที่ได้รับคาสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

จานวน

300,000

บาท

รวม

355,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น กระดาษ กาว แฟ้มเอกสาร คลิป เข็มหมุด
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เครื่องคานวณเลขขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติก ธงชาติ ตรายางเทป ซอง แบบพิมพ์ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน
ตะแกรงวางเอกสาร นาฬิกาแขวน พระบรมฉายาลักษณ์ สมุด น้ายาลบคาผิด ซองเอกสาร ไม้บรรทัด ธงชาติ กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
150,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ตะปู แปรง
ทาสี เทปวัดระยะ ตลับเมตร โถส้วม ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องดักแมลง จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ สปริงเกอร์ บัวรดน้า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ยาป้องกันและกาจัดศัตรูพชื และสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์
พืช เป็นต้น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพพู่กัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า รองเท้า
เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
วัสดุอื่น

จานวน

20,000

บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ
งบลงทุน

รวม

295,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

295,000

บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

รวม

295,000

บาท

จัดซื้อเครื่องสูบน้า(แบบซับเมอร์ส) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จานวน 5 เครื่อง
รวม
175,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า(แบบซับเมอร์ส) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 5 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 35,000 บาท (เป็นการจัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาสืบตามท้องตลาด รูปแบบรายละเอียด
ตามที่ อบต.กาหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 112 ลาดับที่ 38
จัดซื้อเครื่องสูบน้า(แบบซับเมอร์ส) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า จานวน 2 เครื่อง
รวม
76,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า(แบบซับเมอร์ส) ขนาดสูบน้าได้ 450 ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 38,000 บาท
(เป็นการจัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาสืบตามท้องตลาด รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.กาหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 112 ลาดับที่ 39
จัดซื้อเครื่องสูบน้า(แบบหอยโข่ง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 4 เครื่อง
รวม 44,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า(แบบหอยโข่ง)มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ
11,000 บาท โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
-สูบน้าได้ 450 ลิตร/นาที
-ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
-สูบน้าได้ไม่น้อยกว่าปริมาณตามที่กาหนด
-ส่งน้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
-อุปกรณ์เครื่องสูบน้าและของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้
จัดซือ้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีปจั จุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 113 ลาดับที่ 41
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

432,000

บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม

432,000

บาท

โครงการต่อเติมอาคารสานักงาน อบต.โพนแพง
รวม 432,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสานักงาน อบต.โพนแพง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โพนแพง กาหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 13 ลาดับที่ 30

บาท
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งานไฟฟ้าและถนน

รวม

3,270,000

บาท

งบลงทุน

รวม

3,270,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

3,270,000

บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม

3,270,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง (ถนนสายริมโขง) ปริมาณงานก่อสร้าง
ขนาดผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25563 หน้าที่ 4 ลาดับที่ 1
โครงการวางท่อระบายน้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านอาญา
รวม
203,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้า พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านอาญา ปริมาณงานก่อสร้าง วางท่อระบายน้า
ขนาด Ø 0.40 เมตร จานวน 143 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.สาเร็จรูป สาหรับท่อ Ø 0.40 เมตร จานวน 13 บ่อ รายละเอียด
แสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25563 หน้าที่ 4 ลาดับที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอาญา
รวม
47,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอาญา (ถนนสายริมโขง)
ปริมาณงานก่อสร้าง
ขนาดผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 24.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 43 ลาดับที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนานตามถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 บ้านผักขะ
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ 3 บ้านผักขะ (ตามถนนสายหลัก) ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาด
ถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 850 เมตร จานวนลูกรังประมาณ 1,838 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดแสดงตามแบบ
แสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 44 ลาดับที่ 1
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงดาล

รวม

11,200

บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน วางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2" พร้อมอุปกรณ์
ตามที่กาหนด ระยะทางประมาณ 87 เมตร รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25563 หน้าที่ 5 ลาดับที่ 8
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านดงดาล
รวม
238,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25563 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 9
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอน
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอน(จุดที่ 1 หน้าวัดหนองคอน จุดที่ 2 ซอยบ้าน
เสมามิวสิค) ปริมาณงานก่อสร้าง จุดที่ 1 ขนาดถนนกว้าง เฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 360 เมตร จานวนลูกรังประมาณ
917.45 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 ขนาดถนนกว้าง เฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 320 เมตร จานวนลูกรังประมาณ 917.45 ลูกบาศก์
เมตรรายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25563 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงเย็น
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงเย็น (สายไปหนองบัว) ปริมาณงานก่อสร้าง
ขนาดผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 1
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงสาร
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงสาร (ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน) ปริมาณงานก่อสร้าง
ขนาดผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25563 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 16
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน (เส้นกลางหมู่บ้านต่อจากจุดเดิม)
ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 175.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
รายละเอียดแสดงตาม
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 51 ลาดับที่ 4
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพนสว่าง
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพนสว่าง (เส้นทางเชื่อมบ้านอาญา) ปริมาณงาน
ก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 485 ตาราง
เมตร รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25563 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 17
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดงมดแดง
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดงมดแดง (เส้นข้างศาลากลางบ้าน) ปริมาณงาน
ก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 124.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 498
ตารางเมตร รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25563 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 18
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวเงิน
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวเงิน (ถนนสายสวนยา) ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาด
ถนนลูกรังกว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ยาว 500 เมตร จานวนลูกรังประมาณ 1,709 ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดแสดงตาม
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25563 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 20
โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดงดาลเหนือ
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดงดาลเหนือ (เส้นข้างโรงเรียนบ้านดงดาล)
ปริมาณงานก่อสร้าง วางท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.40 เมตร จานวน 182 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.สาเร็จรูป สาหรับท่อ Ø 0.40
เมตร จานวน 17 บ่อ รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 60 ลาดับที่ 4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง (จากหน้าบ้านนางขันตี) ปริมาณ
งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.40 เมตร จานวน 182 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.สาเร็จรูป สาหรับท่อ Ø 0.40 เมตร
จานวน 17 บ่อ รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25563 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 22
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

รวม

20,000

บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม

120,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
จานวน
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง เช่นค่าชุด
กีฬา ค่าจัดเตรียมสนามกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ารับรอง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าป้าย ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน
โดยถือปฏิบัติตามละระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 87 ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ

รวม

30,000

บาท
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วัสดุกีฬา
จานวน
30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา เช่น
ตาข่ายตะกร้อ ตาข่ายวอลเลย์บอล ฯลฯ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม

20,000 บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าพันธุ์พืช และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวของในการจัด
งาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 85 ลาดับที่ 2
ค่าวัสดุ
รวม
10,000 บาท
วัสดุการเกษตร
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องดักแมลง จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ สปริงเกอร์ บัวรดน้า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ยาป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์
พืช เป็นต้น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

10,715,690

บาท
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งบกลาง

รวม

10,715,690

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
233,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ
ตาม พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2553 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 4,675,200
บาท คิดเป็นเงิน 233,760 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557,
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557, ประกาศคณะกรรมการ
กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
9,350
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุมครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอัน
เนื่องมาจากการทางานให้แก่นายจ้าง โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี(มกราคม-ธันวาคม)
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 69 ลาดับที่ 1
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
1,880,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ทีใ่ ห้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 69 ลาดับที่ 2
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
48,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัย
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 69 ลาดับที่ 3
สารองจ่าย
จานวน
150,112 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธรณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสา
ธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2562,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562,หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/
ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จานวน
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นในตาบลโพนแพง
โดยถือปฏิบัติตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545และ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว1263 ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

เงินช่วยพิเศษ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษสาหรับข้าราชการและลูกจ้างที่มีสิทธิตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บานาญและเงินอื่นๆในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน 204,462 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจาปี โดยมิให้นา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินก็ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคานวณ

