
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง
อําเภอ รัตนวาปี   จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,798,540 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,442,860 บาท
งบบุคลากร รวม 7,833,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขา
นุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
จํานวน 12 เดือนให้แก่นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลโพนแพง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพนแพง จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,404,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตําแหน่งประธานสภา  รองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพนแพง  ตามระเบียบทีกําหนด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,744,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,590,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโพนแพง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานในหน่วยงาน
ตามแผนอัตรากําลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานทีควรได้รับ
ตามระเบียบทีกําหนด
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 669,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในสังกัดสํานักปลัด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,092,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัด
ตามแผนอัตรากําลัง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 105,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัด
งบดําเนินงาน รวม 3,506,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 414,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น 
 - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง
อาศัยตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0402.5/ว156 ลว 19
กันยายน 2560  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ ในการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว85 ลงวันที 6
 กันยายน 2561
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคําสัง
ทีได้รับมอบหมาย อาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที  มท 0808.4/ว1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ อาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจําสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า  
ค่าบริการบําบัดกําจัดขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจ้าง
ทําของ ค่าดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร ฯลฯ อาศัยอํานาจ ตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือ มท 0313.4/ว1452 ลว 27 พฤษภาคม
2541และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที  9 ธ.ค. 2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง  20,000  บาท
อาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว2381
ลว 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเตรียมการจัดการเลือกตังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโพนแพงค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังท้องถิน
ทังกรณีครบวาระ และแทนตําแหน่งทีว่าง เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศสําหรับ
ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถินและบุคลากรทีได้รับคําสังให้
เดินทางไปราชการ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
(ฉบับที 2)พ.ศ. 2558 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561-2564  หน้า 89 ข้อ 11

โครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะในชุมชน
หรือหมู่บ้านในพืนทีตําบลโพนแพง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561หน้า 5
 ข้อ 3
โครงการส่งเสริมอาชีพและการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและการฝึกอาชีพ
ให้แก่ประชาชนปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 หน้า 4 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ได้แก่ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของ
ทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมเครืองปรับอากาศ ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง  อาศัยอํานาจ
ตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ กาว แฟ้มเอกสาร
คลิป  เข็มหมุด  เครืองคํานวณเลข เก้าอีพลาสติก  ธงชาติ ตรายาง
เทป ซอง แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ตะแกรงวางเอกสาร ทีถูพืน
หมึก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลักไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  นํายาล้างจาน ไม้กวาด
ถังนํา ถุงขยะ ถุงมือ นํายาล้างห้องนํา ก้อนดับกลิน ผงซักฟอก 
ผ้าปูโต๊ะ แปรง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี เพลา
หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน
ตลับลูกปืน ไขควง นํามันเบรก ไฟเลียวซ้าย-ขวา ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิล นํามันเครือง ฯลฯ อาศัยอํานาจตามหนังสือ มท 0808.2/ว3523 
ลว 20 มิถุนายน 2559 และ มท 0808.2/ว1555 ลว 22 มีนาคม 2560
ดังนี
  1.  สําหรับใช้ในรถยนต์บรรทุก ขนาดไม่เกิน 1 ตัน จํานวน 3 
คัน ๆ ละไม่เกิน 50,500 บาท/คัน/ปี  เป็นเงิน  151,500   บาท
  2. สําหรับรถจักรยานยนต์  1  คัน  จํานวน  4,000 บาท/คัน/ปี
  3.  สําหรับรถบรรทุกขยะ   จํานวน  94,500  บาท/คัน/ปี
  4. รถบรรทุกนํา  จํานวน  20,000  บาท/คัน/ปี 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ผ้าใบ จอบ เสียม ถุงมือทําสวน
สปริงเกอร์ วัสดุเพาะชํา ใบมีด เชือก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน  สี  
เมมโมรีการ์ด  เป็นต้น 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,417,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง
ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้ากิจการประปา ฯลฯ
อาศัยอํานาจตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลว 20
มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1138 ลว 12 มิถุนายน 2560
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ อาศัยอํานาจตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินที มท 0808.2/34 ลว 6 มกราคม 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1551 ลว 26 พฤษภาคม 2553

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าดวงตราไปรษณีย์
ค่าลงทะเบียนตอบรับ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 21,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพือจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 21,100 บาท
เพือจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี
1. เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว) ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

2. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom

3. เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 136 ข้อ 10-12
อาศัยอํานาจตาม  พ.ร.บ. การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
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งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายเพือจ้าง ศึกษา วิจัย ต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ศึกษา วิจัย ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
โพนแพง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561หน้า 9 ข้อ 1 อาศัยอํานาจตาม
พ.ร.บ. การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งบเงินอุดหนุน รวม 52,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  ให้แก่อําเภอรัตนวาปี
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99 ข้อ 7
โครงการบริจาคโลหิต จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต  ให้แก่อําเภอรัตนวาปี
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 98 ข้อ 5
โครงการรับเสด็จและทูลเกล้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรับเสด็จและทูลเกล้า  ให้แก่อําเภอ
รัตนวาปีอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 97 ข้อ 2
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพือแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
เพือแก้ไขปัญหายาเสพติด)ให้แก่อําเภอรัตนวาปี ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99 ข้อ 6 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,970,980 บาท
งบบุคลากร รวม 2,152,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,152,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 960,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ
พนักงานสังกัดกองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามทีกฎหมายกําหนดในสังกัดกองคลัง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 414,240 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในสังกัดกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 646,440 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 71,820 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น 
 - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง
อาศัยตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0402.5/ว156 ลว 19
กันยายน 2560  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ ในการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว85 ลงวันที 6
 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
อาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562
ลว 15 พ.ค. 2550

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 239,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ราย
อาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที 0808.2
/ว7120
ลงวันที  9  ธันวาคม 2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง เป็นต้น สําหรับเจ้าหน้าทีสังกัดกองคลัง
โครงการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพนแพง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 146,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ กาว แฟ้มเอกสาร
คลิป  เข็มหมุด  เครืองคํานวณเลข เก้าอีพลาสติก  ธงชาติ ตรายาง
เทป ซอง แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ตะแกรงวางเอกสาร ทีถูพืน
หมึก ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน  สี เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์  เมาส์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าดวงตราไปรษณีย์  ค่าส่งเอกสาร
แบบลงทะเบียน  เป็นต้น

งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพือจัดซือเครืองพิมพ์เช็ค จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์เช็ค เพือใช้ในงานจัดซือจัดจ้างในระบบ e-laas 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 20 ข้อ 1 อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือจัดซือเครืองสแกนเนอร์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจัดซือสแกนเนอร์ สําหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ  แบบ ที 1 
ราคา 18,000 บาท
     คุณลักษณะพืนฐาน
 -เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 -สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
 -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 -มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 ppm
 -สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาก A4
 -มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 20 ข้อ 2 อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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งบรายจ่ายอืน รวม 200,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 200,000 บาท
รายจ่ายอืน
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ของ อบต. โพนแพง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต. โพนแพง และอืนๆทีเกียวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
เพิมเติม ฉบับที 1  พ.ศ. 2560  หน้า 16 ข้อ 1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่อาสาสมัครการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ อาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.  2560 

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินโดยใช้เป็นสถานทีกลาง
เพือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2560  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม /เปลียนแปลง ครังที 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 9 ข้อ  2
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,031,560 บาท
งบบุคลากร รวม 3,058,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,058,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,731,960 บาท

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ทีปฏิบัติงานในสํานัก
งาน  จํานวน 588,240  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา นัก
วิชาการศึกษา  เป็นต้น ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) 
2. เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ครูผู้ดูแลเด็ก, ครู คศ. 1 , ครู คศ. 2
  จํานวน  1,143,720 บาท  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพน
แพง   
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล ครูผู้ดูแลเด็ก, ครู คศ. 1 , ครู คศ. 2
   เป็นต้น ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาทต่อ
เดือน  ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) ด้าน บริการชุมชนและสังคม (00200) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานส่วนตําบล(ครู) ตามอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ จํานวน 12 เดือน แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา (00211) ด้าน บริการชุมชนและสังคม (00200)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,172,160 บาท
1. พนักงานจ้างในสํานักงาน  จํานวน 216,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  สังกัดกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ในสํานักงาน  เช่น คนงานทัวไป ตามอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ จํานวน 12 เดือน ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 956,160
  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น ผู้
ดูแลเด็ก  ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ปรากฏ
ใน แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,560 บาท
1. เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างในสํานักงาน(อัตรากําหนดโดย 
อปท./จ้างด้วยงบประมาณของ อปท.)  จํานวน 24,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง สังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในสํานักงานเช่น คนงานทัวไป ตามอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) 
2. เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  จํานวน 4,560บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ผู้ดูแลเด็ก ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 
12 เดือน  ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

งบดําเนินงาน รวม 1,672,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น 
 - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง
อาศัยตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0402.5/ว156 ลว 19
กันยายน 2560  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ ในการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว85 ลงวันที 6
 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเช่าซือ  หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัด 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ
ทีเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับท3ี) พ.ศ.2559 
ประกาศ ณ วันที 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บังคับใช้ 17 สิงหาคม 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล  สังกัด
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และครู คศ.1 ครู คศ. 2 และครูผู้
ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  ปรากฏใน แผนงานการ
ศึกษา(00210) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) 
หมายเหตุ :- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับ
ที 7) พ.ศ. 2554

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรสําหรับเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่า อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล  
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอืนตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา (00211) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
หมายเหตุ :- 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ อบต
.โพนแพง   เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่ารางวัล และค่า
ดําเนินการอืนๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 76 ข้อ 1
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88  ข้อ 8 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ในการจ้างเหมาทังค่าสิงของและแรงงานภายนอกแต่ไม่รวมถึงการ
จัดหาเครืองยนต์ใหม่ทีใช้ในการซ่อมแซม (การจ้างเหมาทังค่าสิงของและ
ค่าแรง) ให้เบิกในลักษณะค่าใช้สอย ปรากฏใน แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) 

ค่าวัสดุ รวม 1,247,880 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานสิงของเครืองใช้ต่างๆ ของ อบต
. เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึก เขียน ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ซอง ตรา
ยาง สมุดบัญชี ธงต่างๆ พระพุทธรูป หนังสือพิมพ์ นําดืม 
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป เป็นต้น ปรากฏใน แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใช้ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต. เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ สายไฟฟ้า ฟิวส์ เป็นต้น ปรากฏใน แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ด้านบริหาร
ทัวไป (00100) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีเป็นวัสดุงานบ้านงาน
ครัว สําหรับใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต
. ทัง 4 แห่ง  เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ถาด มีดผงซักฟอก นํายาล้าง
จาน นํายาล้างสุขภัณฑ์ ถังนํา กาละมัง เป็นต้น ปรากฏใน แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,062,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 แห่ง และของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.) เขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลโพน
แพง จํานวน 5 โรงเรียน  จํานวน  260 วัน ตังงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2561  ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ปรากฏใน  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช สปริงเกอร์ บัวรด
นํา สารเคมีป้องกันศัตรูพืชและสัตว์  จอบ  เสียม เชือก  เป็นต้น ปรากฏ
ใน  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและเผยแพร่งาน
ของ อบต. เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัด ขยาย หน่วยความจํากล้อง แบตเตอร์รีกล้องถ่าย
รูป เป็นต้น ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

วันทีพิมพ์ : 20/9/2561  15:57:54 หน้า : 13/25



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น แผ่นดิส หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เป็นต้น ปรากฏ
ใน แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพนแพง  รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังท1ี พ.ศ.2561
หน้า  11  ข้อ 1- 3  จํานวน 3 ศูนย์  ได้แก่
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน  จํานวน
200,000  บาท
2. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็กในวัดศรีชมชืน
จํานวน 100,000  บาท
3. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านดงสาร  จํานวน
100,000  บาท รายละเอียกตามแบบแปลนของ อบต.โพนแพง
อาศัยอํานาจตาม พรบ. การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,285,080 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 601,080 บาท
ค่าใช้สอย รวม 601,080 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 601,080 บาท

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 416,500.-าท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา  เป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์  อัตรา
คนละ 20 บาท/คน/วัน  จํานวน 245 วัน สามารถถัวเฉลียจ่ายระหว่างกัน
ได้  เนืองจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลียนแปลงระหว่างปี  ด้วยหลาย
สาเหตุ เช่น  การรับเด็กเข้าเรียนใหม่  การย้ายโรงเรียน การลาออก 
การจบการศึกษาฯลฯ   ให้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันตามจํานวนเด็ก
จริง  หากมีการโอนเพิมหรือโอนลด ไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงคําชีแจง 
ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2
/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 76 ข้อ 3

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   132,600.-บาท 
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา /ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4
 ศูนย์  อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี  ตังงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
  มิถุนายน 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.2
/ว1918  ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที  22
  มีนาคม  2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ปรากฏใน แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   จํานวน  51,980.-บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา /ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.)  ทัง 4 แห่ง  รายละเอียดดังนี  
1.ค่าหนังสือเรียน  จํานวน 9,200
 บาท                                                 
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3- 5ปี) ทัง 4 แห่ง คนละ200 บาท/คน/ปี   จํานวน 46 คน 
เป็นเงิน 9,200 บาท  งบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ทีสุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท
 0893.3/ว 1658  ลงวันที  22  มีนาคม  2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
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ประถมศึกษา (00212) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน 9,200 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3- 5ปี) ทัง 4 แห่ง คนละ200 บาท/คน/ปี จํานวน 46 คน เป็น
เงิน 9,200 บาท  งบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน 
2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 1658
  ลงวันที  22  มีนาคม  2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ปรากฏใน 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

3.ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน     13,800 บาท 
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3- 5ปี) ทัง 4 แห่ง คนละ 300 บาท/คน/ปี จํานวน 46
 คน เป็นเงิน 13,800 บาท  งบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท
 0893.3/ว 1658  ลงวันที  22  มีนาคม  2559  ทังนี จะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน   19,780 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3- 5ปี) ทัง 4 แห่ง คนละ 430 บาท/คน/ปี จํานวน 46
 คน เป็นเงิน 19,780 บาท  งบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วน
ทีสุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท
 0893.3/ว 1658  ลงวันที  22  มีนาคม  2559  ทังนี จะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,684,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,684,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) เขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง 
จํานวน 5 โรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน

จํานวน 1,684,000 บาท

อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) เขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลโพน
แพง จํานวน 5 โรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน  อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน  2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ปรากฏใน แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 100 ข้อ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 969,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 602,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 582,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือจ้างเหมาบุคคลทัวไปเพือปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทัวไปเพือปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง อาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.3/ว2826 ลงวันที 17 ก.ย. 2553 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559
 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯในพืนที
ตําบลโพนแพง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม/เปลียนแปลง  ครังที 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 6 ข้อ 6
โครงการป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการป้องกันไข้เลือดออกในพืนทีตําบลโพน
แพง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 78 ข้อ 1
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตําบลโพนแพง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
เพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ. 2560 หน้า 14 ข้อ 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พืนทีตําบลโพนแพง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 หน้า 6 ข้อ 8 
อาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที   6 มิ.ย. 2561 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แผงกัน กรวยจราจร
สัญญาณ ไฟกระพริบ  เป็นต้น

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง หมวกดับเพลิง
รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 367,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 367,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 13 หมู่บ้าน จํานวน 97,500 บาท
เพืออุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 13 หมู่บ้าน
ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลโพนแพง เพือจ่ายเป็น
ค่าสนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข 13 หมู่บ้าน ปรากฎ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ข้อ 1 อาศัย
อํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน หมู่ที 1-13 จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน 
หมู่ที 1-13 หมู่ละ 5,000 บาท 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที 1-13

จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที 1-13 หมู่ละ 10,000 บาท
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชดําริฯ หมู่ที 1-13 จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชดําริฯ 
หมู่ที 1-13 หมู่ละ 5,000 บาท
เพืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทัง 13 หมู่บ้าน ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561
พ.ศ. 2561 หน้า 13 ข้อ 3 -5 อาศัยอํานาจตามระเบียบ กระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
สนับสนุนโครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เพือสงเคาระ
ห์บรรเทา
สาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมการกุศล

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
เพือสงเคาระห์บรรเทา สาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมการ
กุศล
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติม/เปลียน
แปลงครังที 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 14 ข้อ 6
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2559
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,108,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,664,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,664,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 362,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีสังกัดกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสังกัดกองช่าง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 421,680 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในสังกัดกองช่างตามแผนอัตรากําลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 750,960 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองช่างตามแผนอัตรากําลัง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 87,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
งบดําเนินงาน รวม 1,320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น 
 - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง
อาศัยตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0402.5/ว156 ลว 19
กันยายน 2560  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ ในการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว85 ลงวันที 6
 กันยายน 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ เป็นต้น อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น งานซ่อมแซมระบบประปา งานซ่อมแซมบํารุงรักษา
กิจการงานสถานีัสูบนําด้วยไฟฟ้า ซ่อมแซมอาคารสํานักงาน ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ถนน คสล. ถนนลาดยาง  ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อม
เครืองปรับอากาศ  ค่าซ่อมประตู หน้าต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ยางลบ ปากกา
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ธงชาติ ซองเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า
เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด นํายาล้างจาน
นํายาล้างห้องนํา ถัง ถังแก๊ส ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สิว เลือย
ทินเนอร์ สี นํามันทาไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิล นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
ใบมีด พันธุ์ไม้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน แผ่นซีดี ฯลฯ
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง ถุงเท้า
รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แป้น
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์นํา หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

งบลงทุน รวม 124,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เพือจัดซือครุภัณฑ์ก่อสร้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจัดซือรอกโซ่สําหรับใช้ในงานสถานีสูบนําของตําบลโพนแพง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 19 ข้อ 2 อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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เพือจัดซือท่อส่งนําแบบตัวหนอน จํานวน 95,000 บาท
เพือจัดซือท่อส่งนําแบบตัวหนอนเพือใช้ในกิจการสถานีสูบนําของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน แปลง ครังที 1/2561 พ.ศ. 2561 
หน้า 19 ข้อ 3 อาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพือจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับสํานักงาน 
ราคา 17,000  บาท
       คุณลักษณะพืนฐาน
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1
 หน่วย
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
 -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Basr-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 19 ข้อ 1 อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,425,900 บาท
งบลงทุน รวม 3,215,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,215,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที  10 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ขนาดกว้าง  6 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เปลียนแปลง เพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ. 2560 หน้า 11 ข้อ 10
(เส้นไปวัดป่าดงมดแดง) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เปลียนแปลง เพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ. 2560 หน้า 6 ข้อ 5
(เส้นกลางบ้าน)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 11 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เพิมเติม/เปลียนแปลง  ครังที 1 พ.ศ. 2561 หน้า 3 ข้อ 1
(เส้นไปแพหนองคอน)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 12 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เปลียนแปลง เพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ. 2560 หน้า 12 ข้อ 11
(เส้นไปหัวดง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 13 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ขนาดกว้าง  5  เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 71 ข้อ 2 (เส้น ม.13 ไป ม.3)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ขนาดกว้าง  3  เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เปลียนแปลง เพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ. 2560 หน้า 7 ข้อ 6 
(เส้นซอยกลางบ้าน)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เปลียนแปลง เพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ. 2560 หน้า 8 ข้อ 7
(เส้นกลางบ้าน)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนาน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนาน
ตามแนวถนนบึงกาฬ-หนองคาย ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ. 2560
หน้า 1 ข้อ 1
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนาน  หมู่ที 8 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 62 ข้อ 2 (เส้นคู่ขนาน) กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร  
งานขุดป่าถางตอไม้  ไม่ตํากว่า 5,000 ตร.ม.
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที  2 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15
 เมตร ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 52 ข้อ 1 ( เส้น ม.2ไป ม.9)
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที  5 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 
2,200  ลบ.ม. ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เปลียนแปลง เพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ. 2560 หน้า 4 ข้อ 2(เส้นหนองบัว)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที 9 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เปลียนแปลง เพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ. 2560 หน้า 10 ข้อ 9
(เส้น ม.9 ไป ม.6)

งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที 4 จํานวน 210,000 บาท
เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินพ.ศ.2559 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561หน้า 12ข้อ 1 (ติดตังสายดับ 
เพือติดไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านดงดาล)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือขับรถบรรทุกขยะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง อาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแข่งขันกีฬาประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโพนแพง  ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่ง
ขันกีฬาและส่งนักกีฬเข้าร่วมการแข่งขันขององค์ปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559   ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86 ข้อ 2
และเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้า 1 ข้อ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 304,900 บาท
งบลงทุน รวม 304,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 304,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบมีฝาปิด หมู่ที 3 จํานวน 246,900 บาท
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ปร.4,ปร.5) ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 0.60
 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 53 ข้อ 2 (เส้นกลางบ้าน)
เพือจ่ายค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) ในงานโครงสร้างพืนฐาน จํานวน 58,000 บาท
เพือจ่ายค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) ในงานโครงสร้าง
พืนฐาน ในพืนทีตําบลโพนแพง อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุด ที นร 0506/ว185 ลงวันที 30 
ธันวาคม 2557 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพันธุกรรมพืช จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการพันธุกรรมพืชฯ ในพืนทีตําบลโพนแพง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า84 ข้อ 4
และแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561
พ.ศ. 2561 หน้า 4 ข้อ 1 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6 มิ.ย. 2561 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,921,000 บาท
งบกลาง รวม 9,921,000 บาท
งบกลาง รวม 9,921,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับผู้มีสิทธิตามหนังสือ
สํานักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ที มท 0809.5/
1152 ลว  22 ส.ค. 2555 และ มท 0809.5/ว9 ลว 22 ม.ค. 2557 
และ มท 0809.5/ว81 ลว 10 ก.ค. 2557 และตาม พรบ.ประกัน
สังคม  พ.ศ. 2553

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุในตําบลโพนแพง อาศัยอํานาจตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลว 6 มิ.ย. 2561 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการในตําบลโพนแพง อาศัยอํานาจตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลว 6 มิ.ย. 2561 
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตําบลโพนแพง อาศัยอํานาจตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลว 6 มิ.ย. 2561 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
เพิมเติม /เปลียนแปลง ครังที 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 9  ข้อ 3-5

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและเพือช่วยเหลือประชาชนในพืนที
ตําบลโพนแพงในกรณีเกิดสาธารณภัย อาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667 ลว 12 มี.ค. 2545 และ
มท 0808.2/ว3456 ลว 19 มิ.ย. 2558 และ มท 0808.2/ว3215 
ลว 6 มิ.ย. 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในตําบลโพนแพง
อาศัยอํานาจตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว1263 ลว 30 พ.ค. 2557

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษสําหรับข้าราชการและลูกจ้างทีมีสิทธิ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว1093
ลว 31 พ.ค. 2554 และ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บํานาญ
และเงินอืนๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 191,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.)  โดยคํานวณจากประมาณการรายรับ ยกเว้นประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
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