
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่
อําเภอ กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,146,611 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,829,817 บาท

งบบุคลากร รวม 8,737,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่/ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลจานใหญ่/ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่    ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจาน
ใหญ่/ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่    ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จานใหญ่    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน สมาชิกสภา ประธานสภา รองประธาน
สภา เลขานุการสภา  องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,130,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินเดือนปรับปรุงเงิน
เดือนปะจําปี  และเลื่อนระดับปรับตําแหน่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  8  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
2.ตําแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
3.ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  
4.ตําแหน่ง  นิติกร    
5.ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  
6.ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ    
7.ตําแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป    
8.ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบลเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา เงินเพิ่มต่างๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ เงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  11  อัตรา  ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  
2.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   
3.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
4.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
5.ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์        
6.ตําแหน่ง  นักการภารโรง         
7.ตําแหน่ง  ยาม          
8.ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 4  ตําแหน่ง    
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 4,633,297 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,485,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,040,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก คัดเลือก ฯลฯ
ตั้งไว้    30,000.-บาท
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้     1,000,000.-บาท
3.เงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับ พ.ร.บ. จราจรทางบก
ตั้งไว้   10,000.-บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือที่มีสิทธิเบิกได้ ฯลฯ
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือที่มีสิทธิเบิกได้ ฯลฯ
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 2,110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยปรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา/ รัฐพิธี ฯลฯ         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ คาเช่าที่พัก และค่า
ใช้      จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในการอาณาจักร หรืออบรมสัม
นาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิก
ได้                            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหาร หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฏาคม  2561 

ค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของอําเภอ นโยบายของจังหวัด 
นโยบายของรัฐบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของอําเภอ นโยบาย
ของจังหวัด นโยบายของรัฐบาล                    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อมอบให้ประชาชน   ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเทิดทูนสถาบัน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเทิดทูน
สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์                  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม  2553
 -หนังสือกนมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3
/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม  2562
-หนังสือกนมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3
/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2562

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 515,297 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ  ตรายาง ซอง ธง
ชาติ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือเขวน เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป ฯลฯ         ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา ถาด โอ่งนํ้า ที่
นอน มีด กระทะไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ       ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน กรวยจราจร  แม่แรง ฯลฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเชล นํ้ามันก๊าช
 ถ่าน ก๊าส แก๊สหุ่งต้ม นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเชล นํ้ามันก๊าช
 ถ่าน ก๊าส แก๊สหุ่งต้ม นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กรระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ              ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 5,297 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า  หัวเชื่อม
แก๊ส ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ                   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 523,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจาน
ใหญ่/ ในที่สาธารณะ            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลจาน
ใหญ่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาบัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงคาใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 357,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 357,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง  จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ  20,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
คุณลักษณะโดยสังเขป
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า..................บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  เช่น แผ่นฟอกอากาศ  ตะแกรง
ไฟฟ้า  (Electric  grids)  หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า  (Ionizer) เป็น
ต้น  สามารถดักจับอนุภาค  ฝุ่นละออง  และอุปกรณ์สามารถทําความ
สะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้น  เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟองอากาศ
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ  (นอกจากข้อ 3)  ให้เป็นไป
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครั้งที่  3/2539  (ครั้ง
ที่  57)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2539  เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน  โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
สูง  (EER)  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบ
เทียบคุณสมบัติ  คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากันให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์  (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตั้งเครื่องปรับอาการ
(1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้ สวิตซ์  1  ตัว  ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร  
9. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแชวน
ขนาดไม่ตํ่ากว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท
ขนาดไม่ตํ่ากว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไม่ตํ่ากว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท
ขนาดไม่ตํ่ากว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด  12,000 – 24,000  บีทียู  3,000  บาท

จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก   จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
 - เพื่อใช้เป็นชุดรับแขก ในห้องประธานสภา  จํานวน  1 ชุด
 - เพื่อใช้เป็นชุดรับแขก ในห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  1 ชุด
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จัดซื้อชุดรับแขกสําหรับห้องผู้บริหาร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกสําหรับห้องผู้บริหาร  จํานวน 1 ชุด   ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อโต๊ะทํางานผ้◌ูบริหารพร้อมเก้าอี้ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้  4  ชุด      ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ สําหรับประธานสภา จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ์้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ สําหรับประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  จํานวน  1 ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 14,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จํานวน  1 เครื่อง  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาดสูงกว่า 3,400 ANSI Lumens เป็นรายการนอกมาตรฐาน
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3. ระดับ SVGA และ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นตํ่า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า   1  เครื่อง  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
คุณลักษณะพื้นฐาน  
แบบข้อแข็งและข้ออ่อน
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   จํานวน 4 เครื่อง จํานวน 92,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  4  เครื่อง ๆ
ละ  23,000.- บาท ตั้งจ่ายจากงเงินรายได้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  จํานวน  1  หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB
     2) มีหน่ว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n, ac) และ Bluetooth

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/ หรือสิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 71,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 71,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย    ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันทร
ลักษ์     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอกันทรลักษ์ (ศป.ปส.อ.)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอกันทรลักษ์ (ศป.ปส.อ
.)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ    ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม(สถานที่กลาง)ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม(สถานที่กลาง)ในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

งานบริหารงานคลัง รวม 2,472,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,836,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,836,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินเดือนปรับปรุงเงิน
เดือนปะจําปี  และเงินเลื่อนระดับปรับตําแหน่ง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง
2.ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
3.ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ
4.ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบลเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา เงินเพิ่มต่างๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ เงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน                     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป                      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
ซึ่งมี  4  อัตรา  ดังนี้
1.ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2.ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3.ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
4.ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป                       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 609,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน และพนักงานจ้าง              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยปรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา/ รัฐพิธี ฯลฯ         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลจานใหญ่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ คาเช่าที่พัก และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในการอาณาจักร หรืออบรมสัมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้            ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความร้◌ูด้าน
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อมประชา
สัมพันธ์ให้ความร้◌ูด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ   ฯลฯ    ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ  ตรายาง ซอง ธง
ชาติ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือเขวน เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป ฯลฯ         ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กรระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ              ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาบัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  11:27:17 หน้า : 14/40



งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จํานวน 27,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,500,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบบรรทุกนํ้า จํานวน 2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 170 กิโลวัตต์  แบบบรรทุกนํ้า      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. จุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000  ลิตร
2. นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
3. เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 460,000 บาท
งบบุคลากร รวม 290,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 290,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินเดือนปรับปรุงเงิน
เดือนปะจําปี  และเลื่อนระดับปรับตําแหน่ง           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  1  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลานอกเวลาราชการให้
แก่พนักงาน พนักงานจ้าง และ อปพร.  ฯลฯ           
ตั้งจ่ายเงินจากรายได้

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง สมาชิก อพปร. เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ คาเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการในการอาณาจักร หรืออบรมสัมนา           ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ฯลฯ ตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก ผ้าผูกคอ เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด เครื่องหมายยศและสังกัดฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ         ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,138,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,560,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,560,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,330,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา   ดังนี้
1.ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2.ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูส่วน
ตําบล  จํานวน  5 อัตรา  รวมเป็นเงิน      1,600,000 .- บาท   ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ครู  จํานวน  5  อัตรา         ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการศึกษาฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ  ตําแหน่ง ครู จํานวน  4
  อัตรา            ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 920,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม   จํานวน  6 อัตรา    ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน   2  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ

 2.ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน   1  คน  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
3. ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน   3  คน  พนักงานจ้างทั่วไป    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม   จํานวน  1 อัตรา    ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก      ตั้งไว้        150,000.-บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว) พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้                  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยปรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการในการต้อนรับคณะบุคคลใน
การจัดงานหรือกิจกรรมในวันสําคัญทางราชการงานรัฐพิธีต่างๆ  เช่นงาน
วันเด็กแห่งชาติ วันสําคัญต่างๆฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากรายได้    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ คาเช่าที่พัก และค่า
ใช้      จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในการอาณาจักร หรืออบรมสัม
นาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิก
ได้                            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน   เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หมึกเครื่องพิมพ์  แผ่น
ซีดีรอม ฯลฯ              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร 
ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ   ตั้งจ่ายจากรายได้

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink  
Tank  Printer)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภา
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พต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจ่ายจากรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,747,820 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,090,070 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,332,470 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( ศพด.) จํานวน 32,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน   ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย     เป็นเงิน  12,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน     20,700.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด. ) จํานวน 46,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน   ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย     เป็นเงิน  17,200.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน     29,670.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.) จํานวน 21,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน     ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย     เป็นเงิน  8,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน     13,800.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.) จํานวน 21,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน   ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย     เป็นเงิน  8,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน     13,800.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 485,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง, เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพ
ชั่วคราว), เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ(ค่าประกันสังคม,ค่าครองชีพชั่ว
คราว)ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่
เจริญ    (รูปแบบ 3วัดบริหารจัดการเอง)ดังนี้   ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก  (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน  3  อัตรา                          ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) ของ ศพด.

จํานวน 185,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เช่น สื่อการเรียนการสอนทําด้วย
พลาสติก หนังสือเรียนเสริมทักษะและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
      ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย  เป็นเงิน    68,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน   117,300.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 539,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารกลางวัน  ให้แก่
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย  เป็นเงิน    196,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน   343,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
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ค่าวัสดุ รวม 1,757,600 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,757,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนัก
เรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              รวม   291,200.-บาท
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย   
เป็่นเงิน     83,200.-บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม     
เป็นเงิน     145,600.-บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่เจริญ
เป็นเงิน     62,400.-บาท

โรงเรียน     รวม    1,466,400.-บาท
1.โรงเรียนบ้านจานทองกวาว     
เป็นเงิน     488,8000.-บาท
2.โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
เป็นเงิน   457,600.-บาท
3.โรงเรียนบ้านชําโพธิ-ตาเกษ
เป็นเงิน     166,400.-บาท
4.โรงเรียนบ้านมหาราช
เป็นเงิน     228,800.-บาท
5.โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
เป็นเงิน    124,800.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

งบเงินอุดหนุน รวม 2,657,750 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,657,750 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โรงเรียนชําโพธิ-ตาเกษ จํานวน 320,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านชําโพธิตาเกษ     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

โรงเรียนตาลอย-หนองคัน จํานวน 480,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านตาลอย-หนองคัน      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
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โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา จํานวน 960,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านจานทองกวาววิทยา    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

โรงเรียนบ้านมหาราช 2 จํานวน 440,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านมหาราช  2            ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ จํานวน 240,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านไร่เจริญ            ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่เจริญ จํานวน 217,750 บาท
1.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่
เจริญ       ตั้งไว้        147,000.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่เจริญ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของ  ศพด.วัดไร่
เจริญ         ตั้งไว้   42,500.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เช่น สื่อการเรียนการสอนทําด้วย
พลาสติก หนังสือเรียนเสริมทักษะและวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด
.วัดไร่เจริญ     ตั้งไว้    5,000.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด
.วัดไร่เจริญ    ตั้งไว้      5,000.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด
.วัดไร่เจริญ          ตั้งไว้        7,500.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบเรียน     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด
.วัดไร่เจริญ      ตั้งไว้      10,750.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นพัฒนาผู้เรียน           ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 558,344 บาท

งบดําเนินงาน รวม 179,344 บาท
ค่าใช้สอย รวม 179,344 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรค จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรค  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการจังหวัดสะอาดระดับ อปท. จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจังหวัดสะอาดระดับ อปท.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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สําหรับขับเคลื่นโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธานศาสตรจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี

จํานวน 66,120 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับขับเคลื่นโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตรจารย์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561

สําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี

จํานวน 13,224 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน  ราคา 59,000 บาท จํานวน 59,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข    

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,705,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,107,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,107,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  และเงินเลื่อนระดับปรับตําแหน่ง          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  2  อัตรา
1. ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
2. ตําแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป                     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   
2.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 567,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 302,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น      ตั้งไว้   144,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวัน
ที่  25  มิถุนายน  2562  เรื่องระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ
. 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้               ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยปรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา/ รัฐพิธี ฯลฯ           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ คาเช่าที่พัก และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในการอาณาจักร หรืออบรมสัมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิก
ได้                            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ฯลฯ
                       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ               ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ  ตรายาง ซอง ธง
ชาติ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือเขวน เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป ฯลฯ         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง  เช่น เหล็กเส้น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ หิน
ทราย สังกะสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
เพื่อนําไปซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้และยากจน ที่เป็นผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู
กันและสี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย เครื่องกรอเทป ฯลฯ            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กรระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ             
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครื่อง  ตั้ง
จ่ายจากงเงินรายได้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  จํานวน  1  หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB
     2) มีหน่ว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n, ac) และ Bluetooth

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภา
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พต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจ่ายจากรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,257,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,297,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,297,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินเดือนปรับปรุงเงิน
เดือนปะจําปี  และเลื่อนระดับปรับตําแหน่ง        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง
2.ตําแหน่ง  นายช่างโยธา (ว่าง)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  3  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา
2.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
3.ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 960,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง   ฯลฯ            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยปรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ คาเช่าที่พัก และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในการอาณาจักร หรืออบรมสัมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิก
ได้                         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ  ตรายาง ซอง ธง
ชาติ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือเขวน เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป ฯลฯ         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  เข็มรัดสายไฟฟ้า  เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาสาย
อากาศสําหรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม หม้อ
แปลงไฟฟ้าลําโพง  ไมโครโฟน ผังวงจรต่าง ๆ ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่
อย กบใสไม้ เหล็กเส้น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ปะปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า  ฯลฯ            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กรระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ              
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 960,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 910,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้สํารวจและจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้น
ฐาน (จปฐ.)         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 860,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว  ฯลฯ            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ฯลฯ          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากลฯลฯ
             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตําบลจานใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียงตําบลจานใหญ่  ฯลฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ  ฯลฯ          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน จํานวน 300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นํา
ชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน ฯลฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มหรือองค์กรอื่นๆ

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มหรือองค์กร
อื่นๆ   ฯลฯ             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในการดําเนินงานของกลุ่ม
อาชีพในเขตตําบลจานใหญ่ ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่ง
ชาติเขาพระวิหาร     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) "นครลําดวนเกมส์" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้า
ภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่ง
ขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) "นครลําดวน
เกมส์" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,771,500 บาท

งบลงทุน รวม 2,771,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,771,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านโนนขาม  หมู่ที่ 12 จํานวน 154,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนขาม  หมู่ที่ 12
  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  224.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 56  หน้า 98 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตาเกษ  หมู่ที่ 7 จํานวน 154,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตาเกษ  หมู่ที่ 7
  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ   0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  224.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 51  หน้า 97 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตาลอย  หมู่ที่ 3 จํานวน 112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตาลอย  หมู่ที่ 3
  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 54.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
 เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 162.00   ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 46  หน้า 95 )
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทุ่งจาน  หมู่ที่ 2 จํานวน 154,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทุ่งจาน  หมู่ที่ 2
  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.00-0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  224.00   ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 45  หน้า 95 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโพนทอง  หมู่ที่ 13 จํานวน 154,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโพนทอง  หมู่ที่ 13
  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.00-0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  224.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 57  หน้า 99 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านไร่เจริญ  หมู่ที่ 6 จํานวน 86,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านไร่เจริญ  หมู่ที่ 6
  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.00-0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 120.00   ตารางเมตร 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 49  หน้า 96 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านศรีอุดม  หมู่ที่ 8 จํานวน 154,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านศรีอุดม  หมู่ที่ 8
  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.00-0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 224.00   ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 52  หน้า 97 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเศรษฐกิจ  หมู่ที่  15 จํานวน 156,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเศรษฐกิจ  หมู่ที่ 15
  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  228.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 59  หน้า 99 )
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเหรียญทอง  หมู่ที่  11 จํานวน 154,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเหรียญทอง หมู่
ที่  11  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  224.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 55  หน้า 98 )

โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านจานใหญ่ หมู่ที่ 1 จํานวน 155,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านจาน
ใหญ่  หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างข้างละ  0.50 เมตร ยาวข้างละ 210.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  210.00
  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 44  หน้า 95 )

โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านชําโพธิ  หมู่ที่ 5 จํานวน 155,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านชําโพธิ  หมู่
ที่5  ขนาดกว้างข้างละ  0.50 เมตร ยาวข้างละ 210.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00   ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 48  หน้า 96 )

โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาราช  หมู่ที่ 10 จํานวน 155,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านมหาราช  หมู่ที่  10  ขนาดกว้างข้างละ  0.50  เมตร ยาวข้าง
ละ  365.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  182.50   ตารางเมตร   พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 54  หน้า 98 )

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง  บ้านหนองตาสา  หมู่ที่ 
14

จํานวน 149,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง บ้านหนองตา
สา  หมู่ที่  14  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว  800.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  720.00   ลูกบาศก์
เมตร 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 58  หน้า 99 )
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุก  บ้านไร่เจริญ  หมู่ที่ 6 จํานวน 76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุก บ้านไร่
เจริญ  หมู่ที่  6  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว  90.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  81.00   ลูกบาศก์
เมตร 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 50  หน้า 97 )

โครงการปรับปรุงบ้านพักเพื่อใช้เป็นอาคารสํานักงาน จํานวน 327,800 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงบ้านพักเพื่อใช้เป็นอาคารสํานักงาน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 61  หน้า 100 )

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสี่แยก  หมู่ที่ 9 จํานวน 155,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสี่แยก หมู่ที่ 9
  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  312.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 53  หน้า 97 )

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองคัน หมู่ที่ 4 จํานวน 158,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองคัน  หมู่
ที่  4  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว  80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร พร้อมไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  320.00   ตารางเมตร   พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 47  หน้า 96 )

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริเหล็ก  บ้านจานใต้  หมู่ที่ 16 จํานวน 155,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านจานใต้  หมู่
ที่  16  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว  78.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร พร้อมไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  312.00   ตารางเมตร   พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 60  หน้า 99 )
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี               ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164
 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว1470 ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและจํากัดศัตรูพืช
และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์ พืช จอบ เสียม อื่น ฯลฯ           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,557,130 บาท

งบกลาง รวม 18,557,130 บาท
งบกลาง รวม 18,557,130 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลจานใหญ่     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557
-หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81
 ลงวันที่ 10 กรกฎคม 2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลจานใหญ่     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธื 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ้◌ูสูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่4) พ.ศ.2562
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธื 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที4่) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน 20
 ราย ๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน       ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

สํารองจ่าย จํานวน 1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น         ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน  2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ์ 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ        ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 277,130 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท)           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466  ลง
วันที่ 29  ตุลาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305  ลง
วันที่ 26  กรกฎาคม 2561
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