
 

ข้อบัญญัติ 

 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโปง่แดง  

อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโปงแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลโปงแดงจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,103,609.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 17,427,079.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,733,986.91 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 768,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 34,102,887.69 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 157,459.38 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 139,432.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 239,980.83 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 14,865.53 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,849,450.15 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,701,699.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 20,016.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 28,197,348.65 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 10,726,576.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,172,751.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,110,756.73 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,220,160.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 967,104.92 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 20,016.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 5,401,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 500,114.00 564,000.00 123,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

146,174.00 185,000.00 185,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 208,653.42 170,000.00 200,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,500.00 40,000.00 40,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 859,441.42 959,000.00 549,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,254,672.76 14,141,000.00 14,451,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,254,672.76 14,141,000.00 14,451,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,008,957.00 19,900,000.00 21,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,008,957.00 19,900,000.00 21,000,000.00

รวม 34,123,071.18 35,000,000.00 36,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,191,130.00 11,404,210.00 12,210,050.00

งบบุคลากร 8,783,652.40 11,276,100.00 11,070,200.00

งบดําเนินงาน 3,624,673.73 7,192,090.00 7,542,050.00

งบลงทุน 3,569,000.00 3,872,600.00 3,950,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,186,717.36 1,255,000.00 1,227,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,355,173.49 35,000,000.00 36,000,000.00

รวม 27,355,173.49 35,000,000.00 36,000,000.00



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง
2560 2561 2562

หมวดรายได้
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 0.00 0.00 0.00

คาจําหนายน้ําทอธาร 0.00 0.00 0.00

คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ 0.00 0.00 0.00

คาเชามาตรวัดน้ํา 0.00 0.00 0.00

คาปรับ 0.00 0.00 0.00

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณ
เฉพาะการ 

0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ย 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

ผลประโยชน์อื่น

คาขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

คาธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

คาปรับ 0.00 0.00 0.00

คาแรง 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ
สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์

0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00



รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่ายจริง
2560 2561 2562

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบรายจายอื่น 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00

งบกลาง 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง

อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,059,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 130,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,864,930

แผนงานสาธารณสุข 470,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 235,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,153,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 222,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,550,700

แผนงานการเกษตร 55,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,210,050

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,537,120 2,092,000 8,629,120
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 0 2,139,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,398,000 2,092,000 6,490,000

งบดําเนินงาน 3,596,000 619,000 4,215,000
    ค่าตอบแทน 1,040,000 267,000 1,307,000

    ค่าใช้สอย 1,833,000 170,000 2,003,000

    ค่าวัสดุ 461,000 172,000 633,000

    ค่าสาธารณูปโภค 262,000 10,000 272,000

งบลงทุน 150,000 50,000 200,000
    ค่าครุภัณฑ์ 150,000 50,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

                              รวม 10,298,120 2,761,000 13,059,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 90,000 40,000 130,000
    ค่าใช้สอย 90,000 40,000 130,000

                              รวม 90,000 40,000 130,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 862,000 248,880 0 1,110,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 862,000 248,880 0 1,110,880

งบดําเนินงาน 527,000 931,050 34,000 1,492,050
    ค่าตอบแทน 210,000 0 0 210,000

    ค่าใช้สอย 267,000 295,090 34,000 596,090

    ค่าวัสดุ 50,000 614,960 0 664,960

    ค่าสาธารณูปโภค 0 21,000 0 21,000

งบลงทุน 30,000 200,000 0 230,000
    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 0 30,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 200,000 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,032,000 0 1,032,000
    เงินอุดหนุน 0 1,032,000 0 1,032,000

                              รวม 1,419,000 2,411,930 34,000 3,864,930

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 190,000 190,000
    ค่าใช้สอย 190,000 190,000

งบลงทุน 120,000 120,000
    ค่าครุภัณฑ์ 120,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

                              รวม 470,000 470,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 215,000 215,000
    ค่าใช้สอย 215,000 215,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                              รวม 235,000 235,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,330,200 0 0 1,330,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,330,200 0 0 1,330,200

งบดําเนินงาน 628,000 150,000 45,000 823,000
    ค่าตอบแทน 343,000 0 0 343,000

    ค่าใช้สอย 220,000 0 45,000 265,000

    ค่าวัสดุ 65,000 150,000 0 215,000

                              รวม 1,958,200 150,000 45,000 2,153,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                              รวม 50,000 50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 152,000 70,000 222,000
    ค่าใช้สอย 152,000 70,000 222,000

                              รวม 152,000 70,000 222,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    ค่าวัสดุ 150,000 150,000

งบลงทุน 3,400,700 3,400,700
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,400,700 3,400,700

                              รวม 3,550,700 3,550,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 55,000 55,000
    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

    ค่าวัสดุ 15,000 15,000

                              รวม 55,000 55,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,210,050 12,210,050
    งบกลาง 12,210,050 12,210,050

                              รวม 12,210,050 12,210,050

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,059,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 130,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,864,930

แผนงานสาธารณสุข 470,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 235,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,153,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 222,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,550,700

แผนงานการเกษตร 55,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,210,050

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดง และโดยอนุมัติของนายอําเภอขามทะเลสอ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,574,400 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 574,400 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา



งบ ยอดรวม
งบดําเนินงาน 574,400

รวมรายจ่าย 574,400

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นาวาอากาศเอกวีรชาติ  ขาญอนุสรสิทธิ์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดง

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นางสาวอรวรรณ  มีใหม)

ตําแหนง นายอําเภอขามทะเลสอ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอ ขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 540,000.00 -81.48 % 100,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 332,758.07 416,543.75 415,249.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 63,810.00 56,875.00 61,771.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 20,700.00 23,774.00 23,094.00 20,000.00 15.00 % 23,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 417,268.07 497,192.75 500,114.00 564,000.00 123,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 870.00 1,108.00 1,168.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 119,560.00 118,440.00 113,960.00 125,000.00 0.00 % 125,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 5,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 430.00 780.00 610.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

22,600.00 20,700.00 20,700.00 20,000.00 2.50 % 20,500.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,920.00 2,439.00 4,736.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 151,380.00 144,467.00 146,174.00 185,000.00 185,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 167,948.35 183,388.42 208,653.42 170,000.00 17.94 % 200,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 167,948.35 183,388.42 208,653.42 170,000.00 200,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 16,510.00 5,600.00 4,500.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 16,510.00 5,600.00 4,500.00 40,000.00 40,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 561,786.94 535,160.24 549,969.92 350,000.00 42.86 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,237,440.32 9,217,114.49 8,825,299.47 7,400,000.00 1.35 % 7,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,294,482.03 2,487,136.68 2,278,921.03 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 119,523.08 119,719.21 124,192.03 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสุรา 1,091,238.46 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,629,756.35 4,226,248.92 4,584,093.68 3,000,000.00 1.67 % 3,050,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยปาไม้ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 67,317.66 60,781.41 64,572.94 50,000.00 20.00 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 34,021.68 32,938.80 40,417.69 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,467,231.00 1,565,362.95 1,787,206.00 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 2,808.80 3,083.10 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,505,606.32 18,247,545.80 18,254,672.76 14,141,000.00 14,451,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

13,174,689.00 13,028,172.00 15,008,957.00 19,900,000.00 5.53 % 21,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,174,689.00 13,028,172.00 15,008,957.00 19,900,000.00 21,000,000.00
รวมทุกหมวด 29,433,401.74 32,106,365.97 34,123,071.18 35,000,000.00 36,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 123,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 23,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 185,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 125,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,500 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้ต่ํา
กวาปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,451,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,050,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยปาไม้ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้เทา
กับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 21,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 38,610.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,464,000.00 1,454,400.00 1,454,400.00 1,540,800.00 -5.61 % 1,454,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,148,720.00 2,135,610.00 2,139,120.00 2,225,520.00 2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,506,464.00 2,573,374.00 2,715,780.00 3,030,560.00 16.81 % 3,540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ    จังหวัดนครราชสีมา
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เงินประจําตําแหนง 96,180.00 87,510.00 84,000.00 126,000.00 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 552,708.00 528,240.00 574,020.00 650,000.00 -7.69 % 600,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 62,340.00 51,180.00 50,395.00 65,000.00 -26.15 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,301,692.00 3,324,304.00 3,508,195.00 3,955,560.00 4,398,000
รวมงบบุคลากร 5,450,412.00 5,459,914.00 5,647,315.00 6,181,080.00 6,537,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

12,250.00 16,500.00 35,350.00 450,000.00 33.33 % 600,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 221,600.00 219,600.00 231,100.00 288,000.00 25 % 360,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,933.50 23,371.50 22,200.00 40,000.00 50 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 244,783.50 259,471.50 288,650.00 798,000.00 1,040,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 341,400.00 401,707.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 365,084.50 630,000.00 11.11 % 700,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,800.00 4,000.00 4,800.00 15,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  คาใช้จายในงานรัฐพิธี 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

10)  คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรม
ราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9

0.00 0.00 4,960.75 0.00 0 % 0

10)  คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ (วัน
แมแหงชาติ) ประจําตําบล

4,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

10)  คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปหลวง
วันแมแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

11)  คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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13)  คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี

0.00 0.00 0.00 4,450.00 -100 % 0

2)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

31,586.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2)  คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

3)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 21,358.00 60,000.00 -100 % 0

3)  คาใช้จายในงานรัฐพิธี 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4)  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา  อบต./พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้นํา
ชุมชนและกลุมอาชีพตางๆ

282,675.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4)  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต
./พนักงานสวนตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้นําชุมชนและกลูม
อาชีพอาชีพตางๆ

0.00 0.00 0.00 210,700.00 -100 % 0
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5)  โครงการประชาคมหมูบ้าน  ตําบล 0.00 0.00 4,312.50 0.00 0 % 0

6)  โครงการตําเนินการตามโครงการอันเป็น
แนวนโยบายของรัฐบาล

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

6)  โครงการประชาคมหมูบ้าน ตําบล
4,182.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

7)  คาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
รักษาทููสาธารณประโยชน

0.00 0.00 9,990.00 20,000.00 -100 % 0

9)  คาใช้จายในการจัดงานวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพอแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 8,550.00 -100 % 0

9)  คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร

0.00 0.00 6,558.75 0.00 0 % 0

คาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและรักษา
ที่สาธารณประโยชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันคล้างวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุ
ทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาใช้จายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตรวันชาติและวันพอแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช  รัชกาลที่  9

0.00 17,070.45 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 
 ในรัชกาลที่  9

0.00 5,490.75 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระ
บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง  
วันแมแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 31,080.00 0.00 0.00 100 % 60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

โครงการ  อบต.โปงแดง  สัญจร  เคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการดําเนินการตามโครงการอันเป็นแนว
นโยบายของรัฐบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการประชาคมหมูบ้าน  ตําบล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการป้องกันผลประโยชนทับซ้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
./พนักงานสวนตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้นําชุมชนและกลูม
อาชีพตางๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 76,259.08 74,371.46 185,120.53 120,000.00 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 747,352.08 535,719.66 604,185.03 1,112,700.00 1,833,000

วันที่พิมพ : 8/5/2564  15:19 หน้า : 7/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 105,705.00 63,090.00 99,174.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,938.00 19,992.00 29,904.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 6,120.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 137,261.25 147,708.10 151,738.70 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,850.00 18,290.00 0.00 25,000.00 -40 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร 48,360.00 49,600.00 22,735.00 44,000.00 0 % 44,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 11,000.00 9.09 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 320,114.25 304,800.10 303,551.70 455,000.00 461,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 115,582.02 106,392.09 143,992.44 200,000.00 0 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,020.00 5,293.00 14,246.00 24,000.00 0 % 24,000

คาบริการโทรศัพท 4,703.72 5,179.87 4,943.40 12,000.00 0 % 12,000

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 191.00 1,000.00 0 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,739.00 23,174.82 23,003.93 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 145,044.74 140,039.78 186,376.77 262,000.00 262,000
รวมงบดําเนินงาน 1,457,294.57 1,240,031.04 1,382,763.50 2,627,700.00 3,596,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1)  เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน
0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

2)  พัดลมติดผนัง
0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

3)  พัดลมตั้งพื้น
0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

4)  เก้าอี้ทํางาน
0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาซุ้มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องถายเอกสาร  ระบบดิจิตอล  ( ขาว -  
ดํา) 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ
64,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  PC 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร /ชนิด  LED  ขาวดํา
7,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer)
4,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 176,800.00 0.00 99,000.00 135,000.00 150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

กอสร้างหลังคาที่จอดรถด้านข้างอาคารสํานัก
งานอบต.โปงแดว

197,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1)  โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานัก
งาน  อบต.โปงแดง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 197,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0
รวมงบลงทุน 373,800.00 0.00 99,000.00 435,000.00 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
เนื่องในวันสําคัญของชาติ

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,301,506.57 6,699,945.04 7,129,078.50 9,258,780.00 10,298,120
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 899,140.00 941,187.00 995,700.00 1,326,960.00 5.5 % 1,400,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,620.00 234,780.00 246,240.00 272,160.00 2.88 % 280,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 306,360.00 318,720.00 331,560.00 355,560.00 4.06 % 370,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,480.00 180.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,483,600.00 1,536,867.00 1,615,500.00 1,996,680.00 2,092,000
รวมงบบุคลากร 1,483,600.00 1,536,867.00 1,615,500.00 1,996,680.00 2,092,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 174,000.00 3.45 % 180,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 150 % 10,000

คาเชาบ้าน 40,500.00 42,000.00 44,500.00 48,000.00 -12.5 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,800.00 18,393.25 27,800.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 50,300.00 60,393.25 72,300.00 261,000.00 267,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 67,817.79 52,700.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 23,290.00 80,000.00 -50 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 14,736.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 27,256.00 26,902.00 50,000.00 60 % 80,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,615.30 8,958.21 9,193.81 30,000.00 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 101,169.09 88,914.21 59,385.81 160,000.00 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,122.00 48,157.90 45,766.00 50,000.00 20 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,666.50 15,874.50 21,307.50 20,000.00 150 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 61,600.00 49,490.70 40,180.00 110,000.00 -63.64 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 153,388.50 113,523.10 107,253.50 202,000.00 172,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 3,192.94 2,006.00 1,024.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,192.94 2,006.00 1,024.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 308,050.53 264,836.56 239,963.31 633,000.00 619,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1.  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก
9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

2.  ตู้เก็บเอกสาร  2  บาน
9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร  2  บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ตู้เอกสาร  4  ลิ้นชัก 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  PC  จํานวน  1  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 0.00 29,975.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร  หรือชนิด  LED 
 สี

0.00 16,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network  จํานวน 2 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,600.00 54,675.00 0.00 20,000.00 50,000
รวมงบลงทุน 29,600.00 54,675.00 0.00 20,000.00 50,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,821,250.53 1,856,378.56 1,855,463.31 2,649,680.00 2,761,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,122,757.10 8,556,323.60 8,984,541.81 11,908,460.00 13,059,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลโปง
แดง

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -70 % 60,000

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมป้องกันและลด
อุบัติเกตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ

25,252.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ

0.00 28,680.00 8,512.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 25,252.00 28,680.00 8,512.00 230,000.00 90,000
รวมงบดําเนินงาน 25,252.00 28,680.00 8,512.00 230,000.00 90,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 25,252.00 28,680.00 8,512.00 230,000.00 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)ในตําบลโปงแดง 98,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
อุทกภัยความเดือนร้อนของประชาชน 10,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ความ
เดือนร้อนของประชาชนจากเหตุภัยแล้ง  
วาตภัย  ภัยหนาว  อุทกภัย  อัคคีภัยและไฟ
ปา

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 108,750.00 0.00 0.00 60,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 108,750.00 0.00 0.00 60,000.00 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาครุภัณฑเครื่องดับเพลิง  ถังดับเพลิงมือถือ
น้ํายาเคมี 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 108,750.00 0.00 0.00 110,000.00 40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 134,002.00 28,680.00 8,512.00 340,000.00 130,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 455,080.00 431,039.00 296,760.00 829,760.00 -15.64 % 700,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 63,000.00 71.43 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 7,000.00 71.43 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 455,080.00 431,039.00 296,760.00 941,760.00 862,000
รวมงบบุคลากร 455,080.00 431,039.00 296,760.00 941,760.00 862,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 58,850.00 36,000.00 41,000.00 96,000.00 25 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400.00 41,200.00 16,800.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 61,250.00 77,200.00 57,800.00 216,000.00 210,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,525.50 114,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 165,890.00 190,000.00 13.68 % 216,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 2,480.00 0.00 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,700.00 0.00 2,340.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 63,225.50 114,600.00 170,710.00 201,000.00 267,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,845.00 19,963.00 19,867.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 36,800.00 29,910.00 29,410.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 56,645.00 49,873.00 49,277.00 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 181,120.50 241,673.00 277,787.00 467,000.00 527,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  PC 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 636,200.50 672,712.00 574,547.00 1,408,760.00 1,419,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 88,162.00 184,491.00 59,657.40 248,880.00 0 % 248,880

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 29,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 2,884.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,296.00 184,491.00 59,657.40 248,880.00 248,880
รวมงบบุคลากร 120,296.00 184,491.00 59,657.40 248,880.00 248,880

งบดําเนินงาน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,500.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการภูมิใจรักษท้องถิ่น
0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

2)  โครงการป้องกันอุบัติเหตุและสงเสริม
สุขภาพอนามัยใน  ศพด.  อบต.โปงแดง

0.00 0.00 2,500.00 10,000.00 -100 % 0

3)  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 18,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0.00 0.00 96,760.00 142,100.00 -100 % 0

4)  คาจัดการเรียนการสอน
59,500.00 52,700.00 0.00 0.00 0 % 0

4)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาจัดการเรียนการสอน)

0.00 0.00 32,300.00 49,300.00 -100 % 0

5)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ
การเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

0.00 0.00 21,470.00 32,770.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการต้นกล้าความดีตําบลโปงแดง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและสงเสริมสุขภาพ
อนามัยใน  ศพด.  อบต.โปงแดง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,100

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการ
เรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 37,290

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 161,700

รวมค่าใช้สอย 138,300.00 62,700.00 153,030.00 264,170.00 295,090
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,952.00 10,000.00 9,992.00 15,000.00 0 % 15,000

คาอาหารเสริม (นม) 418,319.48 446,654.76 433,986.54 569,920.00 4.74 % 596,960

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 87,500.00 137,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 515,771.48 594,154.76 443,978.54 589,920.00 614,960
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 4,305.01 3,320.04 4,796.58 8,000.00 25 % 10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 1,431.30 6,144.30 10,000.00 -20 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,305.01 4,751.34 10,940.88 21,000.00 21,000
รวมงบดําเนินงาน 658,376.49 661,606.10 607,949.42 875,090.00 931,050

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปริ๊นเตอร
0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

โตะสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.โปงแดง

0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 4,900.00 99,000.00 8,000.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1)  โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.โปงแดง

0.00 0.00 299,000.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.โปงแดง 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.โปงแดง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1)  โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.โปงแดง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

2)  โครงการกอสร้างหลังคาสนามเด็กเลน 
ศพด.อบต.โปงแดง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 170,000.00 0.00 299,000.00 50,000.00 200,000
รวมงบลงทุน 170,000.00 4,900.00 398,000.00 58,000.00 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,007,000.00 974,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโปงแดงน้ําฉา
สามัคคี  (สพฐ)

0.00 0.00 449,540.00 476,000.00 2.52 % 488,000

2)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน  (สพฐ.) 0.00 0.00 257,720.00 288,000.00 15.28 % 332,000

3)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด  
(สพฐ.)

0.00 0.00 192,640.00 216,000.00 -1.85 % 212,000

รวมเงินอุดหนุน 1,007,000.00 974,000.00 899,900.00 980,000.00 1,032,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,007,000.00 974,000.00 899,900.00 980,000.00 1,032,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,955,672.49 1,824,997.10 1,965,506.82 2,161,970.00 2,411,930
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 4,000.00 0 % 4,000

2)  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

3)  โครงการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 36,660.00 0.00 20,986.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

4)  โครงการสงเสริมทักษะชีวิตเยาวชน
ตําบลโปงแดง 23,375.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 60,035.00 0.00 20,986.00 44,000.00 34,000
รวมงบดําเนินงาน 60,035.00 0.00 20,986.00 44,000.00 34,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 60,035.00 0.00 20,986.00 44,000.00 34,000
รวมแผนงานการศึกษา 2,651,907.99 2,497,709.10 2,561,039.82 3,614,730.00 3,864,930
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการรณรงคควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว

40,150.00 32,675.00 31,575.00 40,000.00 0 % 40,000

2)  โครงการรณรงคควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออก

106,032.25 97,741.10 231,109.50 170,000.00 -41.18 % 100,000

โครงการป้องกัน  ควบคุมโรคติดตอและ
รักษาพยาบาล  กรณีโรคติดเชื้อไวรัส  โคโร
นา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-
19))

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -23.08 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 146,182.25 130,416.10 262,684.50 275,000.00 190,000
รวมงบดําเนินงาน 146,182.25 130,416.10 262,684.50 275,000.00 190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

2)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขาม
ทะเลสอ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1)  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 160,000.00 160,000.00 175,000.00 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 160,000.00 160,000.00 175,000.00 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 146,182.25 290,416.10 422,684.50 450,000.00 470,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 146,182.25 290,416.10 422,684.50 450,000.00 470,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโปงแดง

149,950.00 115,450.00 0.00 114,300.00 31.23 % 150,000

2)  โครงการวันผู้สุูงอายุประจําตําบลโปง
แดง

0.00 0.00 30,900.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโปงแดง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

3)  โครงการวันผู้สูงอายุประจําตําบลโปง
แดง

45,900.00 45,900.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 195,850.00 161,350.00 30,900.00 114,300.00 215,000
รวมงบดําเนินงาน 195,850.00 161,350.00 30,900.00 114,300.00 215,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขาม
ทะเลสอ  (เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการขอรับ
การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหลากาชาตจังหวัดนครราชสีมา)

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

2)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขาม
ทะเลอ  (เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการออกรับ
บริจาคโลหิตของสํานักงานเหลากาชาดจัง
หวัดในพื่นที่อําเภอขามทะเลสอและบริการผู้
บริจาคโลหิตเพื่อสาธารณกุศล)

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

1)  อุดหนุนกาชาดจังหวัดนครราชสีมา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 195,850.00 161,350.00 30,900.00 139,300.00 235,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 195,850.00 161,350.00 30,900.00 139,300.00 235,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 804,900.00 858,211.00 915,240.00 980,000.00 7.68 % 1,055,280

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 183,480.00 194,220.00 207,180.00 225,000.00 3.52 % 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 138,480.00 107,550.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 20,940.00 12,015.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,189,800.00 1,213,996.00 1,164,420.00 1,247,000.00 1,330,200
รวมงบบุคลากร 1,189,800.00 1,213,996.00 1,164,420.00 1,247,000.00 1,330,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 82,550.00 264,700.00 -5.55 % 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 40,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,840.00 33,495.00 32,680.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 70,840.00 69,495.00 155,230.00 352,700.00 343,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,230.00 26,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 33,250.00 150,000.00 -73.33 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

6,712.00 7,192.00 6,868.00 30,000.00 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,460.00 3,800.00 130,600.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 40,402.00 37,392.00 170,718.00 330,000.00 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,160.00 49,874.00 34,984.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000.00 1,120.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 48,750.00 27,900.00 4,990.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 100,910.00 78,894.00 41,374.00 70,000.00 65,000
รวมงบดําเนินงาน 212,152.00 185,781.00 367,322.00 752,700.00 628,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1)  เก้าอี้ทํางาน
0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน
1,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพสําหรับกระดาษขนาดไมน้อย
กวาA2 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร  2  บาน 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 101,600.00 10,800.00 0.00 10,000.00 0
รวมงบลงทุน 101,600.00 10,800.00 0.00 10,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,503,552.00 1,410,577.00 1,531,742.00 2,009,700.00 1,958,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 193,910.00 192,360.00 112,661.00 138,000.00 8.7 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 193,910.00 192,360.00 112,661.00 138,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 193,910.00 192,360.00 112,661.00 138,000.00 150,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 193,910.00 192,360.00 112,661.00 138,000.00 150,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  (รณรงคลดปริมาณขยะ)

35,450.00 0.00 25,475.00 10,000.00 150 % 25,000

2)  โครงการกําจัดผักตบชวา 0.00 0.00 18,700.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการกําจัดผักตบชวา 0.00 12,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,450.00 12,300.00 44,175.00 30,000.00 45,000
รวมงบดําเนินงาน 35,450.00 12,300.00 44,175.00 30,000.00 45,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 35,450.00 12,300.00 44,175.00 30,000.00 45,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,732,912.00 1,615,237.00 1,688,578.00 2,177,700.00 2,153,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการสง
เสริมสุขภาพตําบลโปงแดง 239,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบล
โปงแดง 0.00 7,975.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ
บุรณาการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
ป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอสของเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลโปงแดง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลโปง
แดง

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างสมรรถะการประสานงาน
เพื่อระดมทรัพยากรสงเสริมอนามัยเจริญ
พันธุป้องกันแก้ไขปัญหาเอดสและการตั้ง
ครรภในกลุมวัยรุน  ตําบลโปงแดง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 239,250.00 7,975.00 0.00 5,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 239,250.00 7,975.00 0.00 5,000.00 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 239,250.00 7,975.00 0.00 5,000.00 50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 239,250.00 7,975.00 0.00 5,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการจัดการแขงขันกีฬา 150,000.00 63,441.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

2)  โครงการจัดสงนักกีฬาเข้าแขงขัน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 150,000.00 63,441.00 0.00 152,000.00 152,000
รวมงบดําเนินงาน 150,000.00 63,441.00 0.00 152,000.00 152,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

เครื่องออกกําลังกายบริหารข้อเขาจักรยาน
ล้อเหล็ก

0.00 20,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายบริหารข้อเขาแบบ
จักรยาน

0.00 21,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายบริหารแขน-หน้าท้อง 0.00 21,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายบริหารแขน-หน้าอก 0.00 21,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายบริหารแขน-หัวไหล 0.00 21,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องออกกําลังกายบริหารสะโพก 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายบริหารสะโพก2 0.00 11,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายบริหารหัวไหลและขา 0.00 18,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายบิดเอว 0.00 18,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายฝึกเดิน 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายฝึกเดินคู 0.00 21,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายลดหน้าท้อง 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายลดหน้าท้อง2 0.00 18,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 251,500.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 251,500.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 150,000.00 314,941.00 0.00 152,000.00 152,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษาประจํา
ตําบล

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

2)  โครงการจัดกิจกรรมออกพรรษา 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0 % 40,000

3)  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0.00 10,520.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 40,000.00 50,520.00 40,000.00 80,000.00 70,000
รวมงบดําเนินงาน 40,000.00 50,520.00 40,000.00 80,000.00 70,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้ายบอกทางไปยังแหลงทอง
เที่ยวจีโอพารคตําบลโปงแดง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 40,000.00 50,520.00 40,000.00 180,000.00 70,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 190,000.00 365,461.00 40,000.00 332,000.00 222,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 179,900.00 249,700.00 199,220.00 262,000.00 -42.75 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 179,900.00 249,700.00 199,220.00 262,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 179,900.00 249,700.00 199,220.00 262,000.00 150,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1)  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขอยหน้าโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด  
หมูที่  4

0.00 0.00 261,000.00 0.00 0 % 0

1. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายนําโชค-บ้านนางนกกระจิบ 
บ้านโปงแดง หมูที่ 1

56,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยยายไพ หมูที่ 2 0.00 0.00 0.00 9,200.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 8/5/2564  15:19 หน้า : 38/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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10.  โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา  คสล.  
พร้อมรางตื้น  สายกลางหมูบ้าน        บ้าน
โนน  หมูที่  2

0.00 0.00 302,000.00 0.00 0 % 0

10. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  
สายนาตาเพิ่ม  แรมสูงเนิน  ถึง ทางแยกบ้าน
ละลมหม้อ บ้านน้ําฉา  หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 234,000.00 -100 % 0

10. โครงการกอสร้างทางเดินเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ซอยยายบู บ้านโนน หมูที่ 2 

14,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

11.  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายใน
หมูบ้านโนน  หมูที่  2 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

11. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  
สายหนองมวง-โกรกกระหาด บ้านหนองมวง 
 หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

11. โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก 
 
สายโคกลาน  บ้านโปงแดง หมูที่ 1

186,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

12.  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายใน
หมูบ้านน้ําฉา  หมูทีู่  3

0.00 0.00 161,000.00 0.00 0 % 0
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12. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  
สายเหมืองกลาง  สะพานขาว  วังขอน 
บ้านโปงบูรพา หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 107,900.00 -100 % 0

13.  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายใน
หมูบ้านโกรกกระหาด  หมูที่  4

0.00 0.00 167,000.00 0.00 0 % 0

13. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  
สายสะพานเรียบ-คลองใหญ  บ้านโปงสุริยา 
หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 200,300.00 -100 % 0

13. โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก 

สายทํานบนายอนุ-สะพานวังหิน บ้านน้ําฉา 
หมูที่ 3

98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

14. โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา คสล. 
พร้อมรางตื้น 
ซอยหลังโรงเรียน  บ้านโกรกกระหาด หมูที่ 
4

0.00 0.00 0.00 149,500.00 -100 % 0
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14. โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก 

สายนาตาเตี้ย-ทํานบตาเพิ่ม บ้านน้ําฉา หมูที่ 
3

192,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

15. โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา คสล.   
พร้อมรางตื้น
สายกลางบ้าน บ้านโนน  หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 122,900.00 -100 % 0

15. โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก 

สายบ้านตาเจริญ-ทํานบพระ บ้านน้ําฉาสาย
ชล หมูที่ 8 

92,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

16. โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยสมใจ 
บ้านโนน หมูที่ 2 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

16. โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา คสล.   
รูปตัวยู 
สายกลางหมูบ้าน บ้านโปงสุริยา  หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 131,900.00 -100 % 0
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17. โครงการขุดลอกบอพักน้ํา  บริเวณ
ประปาหมูบ้าน  
บ้านโปงบูรพา  หมูที่  6  

0.00 0.00 0.00 40,800.00 -100 % 0

18. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
สายคลองน้อยไปโรงสูบโรงแป้ง บ้านโปง
บูรพา หมูที่ 6 

195,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

18. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในหมู
บ้านโปงบูรพา หมูที่  6 0.00 0.00 0.00 52,200.00 -100 % 0

19. โครงการกอสร้างทอเหลี่ยมระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
อางเก็บน้ําชลประทานบ้านหนองมวง หมูที่ 
5

221,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยนายมณี - ถนนวงแหวน  บ้าน
โกรกกระหาด  หมูที่  4

0.00 0.00 479,000.00 0.00 0 % 0

2. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายสน-บ้านนายเสงี่ยม บ้านโปง
แดง หมูที่ 1 

125,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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2. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสมใจ หมูที่ 2 0.00 0.00 0.00 102,100.00 -100 % 0

20. โครงการขุดลอกบุงตาหอม 2 ชวง บ้าน
น้ําฉาสายชล หมูที่ 8 154,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

22. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในหมู
บ้านโนน หมูที่  2 99,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3.  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายหลักบ้านโกรกกระหาด  หมูที่  4 
-  บ้านหนองมวง  หมูที่  5 

0.00 0.00 152,000.00 0.00 0 % 0

3. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยยายใบ บ้านน้ําฉา หมูที่ 8 
37,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างศาลตาปู  บ้านน้ําฉา หมูที่ 3 0.00 0.00 0.00 118,300.00 -100 % 0

4.  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สานทํานบพระ  บ้านโปงบูรพา       
หมูที่  6

0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0
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4. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยโรงสีบ้านโนน หมูที่  2 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหลังโรงเรียน บ้านโกรกกระหาด หมูที่ 4 0.00 0.00 0.00 112,800.00 -100 % 0

5. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยยายเพชรสุข  บ้านโกรกกระหาด หมูที่ 
4

0.00 0.00 0.00 372,700.00 -100 % 0

5. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสันติสุข  บ้านโกรกกระหาด หมูที่ 4 174,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

5.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยปาช้าบ้านโปงสุริยา  หมูที่  7  -  บ้าน
โกรกกระหาด  หมูที่  4

0.00 0.00 430,000.00 0.00 0 % 0

6.  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายกลางหมูบ้านน้ําฉาสายชล       
หมูที่  8

0.00 0.00 242,000.00 0.00 0 % 0

6. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยยายทวาย  บ้านโกรกกระหาด หมูที่ 4 0.00 0.00 0.00 457,400.00 -100 % 0
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6. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหลัก บ้านหนองมวง หมูที่ 5     42,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

7.  โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  สายโนน
ตาล  (ขอนตาค่ํา) บ้านโปงแดง  หมูที่  1

0.00 0.00 205,000.00 0.00 0 % 0

7. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยดอนสมบูรณ 2  บ้านโกรกกระหาด หมู
ที่ 4

0.00 0.00 0.00 277,100.00 -100 % 0

7. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยกลางบ้านหนองมวง หมูที่ 5

16,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

8.  โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  สายบ้าน
ตาเริมกางหมูบ้าน  บ้านน้ําฉา  หมูที่  3

0.00 0.00 155,000.00 0.00 0 % 0

8. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายธรรมาภิรัตนหมูบ้านน้ําฉาสายชล หมูที่ 
8

0.00 0.00 0.00 369,900.00 -100 % 0

8. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอย ร.ต.ต.เขียว บ้านโปงสุริยา หมูที่ 7 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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9.  โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  สายบ้าน
หนองมวง  หมูที่  5 - บ้านโกรก        กระ
หาด  หมูที่  4

0.00 0.00 238,000.00 0.00 0 % 0

9. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  
สายเหมืองกลาง ทํานบใหญ บ้านโปงแดง 
หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 140,600.00 -100 % 0

9. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอย บ้านนายสมพร บ้านโปงสุริยา หมูที่ 7 

107,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

ซอยไกแก้ว-เชื่อมถนนบายพาส บ้านโกรก
กระหาด หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ซอยสวนหมาก-เชื่อมถนนบายพาส บ้านโนน 
หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 328,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายโค้งนาตาหอม บ้านน้ําฉา หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,800

โครงการกอสร้างถนนดิน
สายนาน้อยมาชนสายโคทอง บ้านโปงบูรพา 
หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 203,800
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โครงการกอสร้างถนนดิน
สายหนองไผข้างบอปลาพี่แตน บ้านโปง
บูรพา หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 46,400

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต (AC)     
สายโรงแป้ง-บ้านหนองมวง ถนนนิคม
สหกรณขามทะเลสอ บ้านหนองมวง หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,900

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  
ซอยตาบิน บ้านโปงสุริยา หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 395,200

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  
ซอยนกเอี้ยง-เชื่อมตอถนนบายพาส บ้าน
โกรกกระหาด หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 286,400

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  
สายโรงสูบถึงทํานบพระ บ้านน้ําฉาสายชล 
หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,100

โครงการกอสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายคลองนางหงษ ถึง สะพานขาว บ้านโปง
แดง หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,100

โครงการกอสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายนานายเพิ่ม  แรมสูงเนิน ถึง ทางแยก
บ้านละลมหม้อ บ้านน้ําฉา หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,100
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โครงการกอสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายหนองรังถึงปากปลาคาบ บ้านน้ําฉา หมู
ที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 193,400

โครงการซอมแซมบอบาดาล,เปลี่ยนเครื่อง
สูบน้ําบ้านหนองมวง  หมูที่  5

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 3  แรง  
พร้อมตู้ควบคุมบ้านหนองมวง  หมูที่  5

0.00 170,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในหมู
บ้านโปงบูรพา  หมูทีูู  6

0.00 162,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1)  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง 526,770.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,543,670.00 382,000.00 3,072,000.00 3,199,600.00 3,400,700
รวมงบลงทุน 2,543,670.00 382,000.00 3,072,000.00 3,199,600.00 3,400,700
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 53,720.61 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขาม
ทะเลสอ

0.00 0.00 126,817.36 60,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 53,720.61 126,817.36 60,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 53,720.61 126,817.36 60,000.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,723,570.00 685,420.61 3,398,037.36 3,521,600.00 3,550,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,723,570.00 685,420.61 3,398,037.36 3,521,600.00 3,550,700

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง   
ระดับครัวเรือน   ระดับชุมชน  และระดับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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2)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (เกษตรยัง
ชีพ)

135,900.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 135,900.00 0.00 0.00 60,000.00 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 30,000.00 15,000.00 29,750.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 30,000.00 15,000.00 29,750.00 15,000.00 15,000
รวมงบดําเนินงาน 165,900.00 15,000.00 29,750.00 75,000.00 55,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 165,900.00 15,000.00 29,750.00 75,000.00 55,000
รวมแผนงานการเกษตร 165,900.00 15,000.00 29,750.00 75,000.00 55,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 57,478.00 50,906.00 47,802.00 62,000.00 2.82 % 63,750

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 2,128.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 100,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 0 % 200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,759,000.00 8,013,600.00 8,121,300.00 9,500,000.00 0 % 9,500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,431,200.00 1,557,600.00 1,618,400.00 1,957,000.00 -8.02 % 1,800,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

สํารองจาย 0.00 16,815.01 0.00 451,710.00 -15.43 % 382,024

รายจายตามข้อผูกพัน 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000

2)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -8.96 % 2,276

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

150,000.00 150,000.00 151,500.00 151,000.00 -0.66 % 150,000

รวมงบกลาง 9,597,678.00 9,988,921.01 10,191,130.00 12,436,210.00 12,210,050
รวมงบกลาง 9,597,678.00 9,988,921.01 10,191,130.00 12,436,210.00 12,210,050
รวมงบกลาง 9,597,678.00 9,988,921.01 10,191,130.00 12,436,210.00 12,210,050

รวมแผนงานงบกลาง 9,597,678.00 9,988,921.01 10,191,130.00 12,436,210.00 12,210,050
รวมทุกแผนงาน 26,900,009.34 24,212,493.42 27,355,173.49 35,000,000.00 36,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอ ขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,298,120 บาท

งบบุคลากร รวม 6,537,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือน  ของนายก อบต.,รอง
นายก อบต. ดังนี้           
(1) เงินเดือนนายก อบต. ตั้งไว จํานวน 12 เดือน        ตั้งไว  
244,800  บาท
(2) เงินเดือนรองนายก อบต. ตั้งไว จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน         ตั้งไว  269,280  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร           
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา           
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล           
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2557           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนประจําตําแหนง นายก,รองนายก ดังนี้   
        
(1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก  ตั้งไว  จํานวน 1
 คน  จํานวน 12 เดือน        ตั้งไว  21,000   บาท
(2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก ตั้งไว  จํานวน 2
  คน  จํานวน 12 เดือน        ตั้งไว  21,120   บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร           
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา           
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล           
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2557           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนพิเศษ นายก, รองนายก ดังนี้           
(1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายก ตั้งไว  จํานวน 12 เดือน        ตั้ง
ไว  21,000   บาท
(2) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก  ตั้งไว จํานวน 2
   คน  จํานวน 12   เดือน        ตั้งไว  21,120   บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร           
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา           
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล           
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2557           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล            
เงินเดือนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก ตั้ง
ไว  จํานวน  12  เดือน           
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้          
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร          
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา          
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล          
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2557          
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)          
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือนใหกับประธานสภา ,รอง
ประธานสภา,สมาชิกสภา,และเลขานุการสภา ฯ           
(1) คาตอบแทนตําแหนงประธานสภา ตั้งไว จํานวน 12 เดือน      
  ตั้งไว  134,640   บาท
(2) คาตอบแทนตําแหนงรองประธานสภา ตั้งไว จํานวน 12
 เดือน        ตั้งไว  110,160   บาท
(3) คาตอบแทนตําแหนงสมาชิกสภา ตั้งไว จํานวน 14
  คน  จํานวน  12  เดือน        ตั้งไว  1,209,600   บาท
(4) คาตอบแทนตําแหนงเลขานุการสภา ตั้งไว จํานวน  12
  เดือน        ตั้งไว  86,400   บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร           
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา           
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล           
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2557           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,398,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,540,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 10  อัตรา  จํานวน 12  เดือน ดังนี้           
1. เงินเดือนตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล            
2. เงินเดือนตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด            
3. เงินเดือนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน           
4. เงินเดือนตําแหนงนิติกร           
5. เงินเดือนตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล           
6. เงินเดือนตําแหนงนักพัฒนาชุมชน           
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7. เงินเดือนตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป           
8. เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการเกษตร           
9. เงินเดือนตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน           
10. เงินเดือนตําแหนงเจาพนักงานธุรการ           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร           
งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2560           
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จางเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2557  
         
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
ที่  26  พฤศจิกายน  2558           
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561           
8) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
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  0809.3/ว  2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558             
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน           
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 4)  และประกาศ  ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวภัย           
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง  (ฉบับที่  4)           
9)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

วันที่พิมพ : 8/5/2564  14:59:16 หนา : 7/161



เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ,เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  หรือเงินเพิ่มอื่น  ที่ใหแกพนักงานสวนตําบล           
เงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น  ระดับ
กลาง ,   เงินคาครองชีพชั่วคราว,            
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร พ.ก.ต
. สําหรับตําแหนงนิติกร 6 -7     จํานวน  12    เดือน           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศ  ก.จ. ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับ           
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่  22
  เมษายน  2547  และหนังสือสํานักงาน  กงจ.  ก.ท.  และ  ก
.อบต.             
ที่  มท  0809.3/ว 28  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ  2548  เรื่องแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทน           
นอกเหนือจากเงินเดือน  (การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น  ระดับ  8  ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือน           
คาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)          
 
4)  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ที่  นม  0023./ว  2590  ลงวัน
ที่  18  เมษายน  2559  เรื่อง  การดําเนินการบริหาร           
งานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจาย เงินประจําตําแหนงปลัด อบต.  รองปลัด อบต. หัวหนา
สํานักงานปลัด ดังนี้           
1.เงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล       ตั้งไว  
84,000   บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง)    จํานวน  12   เดือน 
          
2.เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด       ตั้งไว  42,000   
บาท
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด (นักบริหาร
งานทั่วไป  ระดับตน)    จํานวน  12   เดือน           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร           
งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2560           
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จางเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2557  
         
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
ที่  26  พฤศจิการยน  2558           
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
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จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561           
8) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.3/ว  2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558             
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน           
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 4)  และประกาศ  ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวภัย           
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง  (ฉบับที่  4)           
9)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจาง  และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง จํานวน 5  อัตรา จํานวน  12   เดือน           
1.  พนักงานขับรถ (รถยนต อบต.)   ,  2  พนักงานขับรถ (รถ
ขยะ)  3.  คนงานทั่วไป  จํานวน  2  คน           
4. คนงานทั่วไป (แมบาน)           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542           
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535           
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)        
    
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558           
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4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558           
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง            
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง            

(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557           
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2557  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการจาง            
(ฉบับที่ 3)  พนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน           
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ           
พนักงานจาง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559           
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ           
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6)           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  เชน คาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจาง 
          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542           
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535           
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ  
         
 ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ           
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)            
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให          
 
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)     
      
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ           
การใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
การบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)             
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           

งบดําเนินงาน รวม 3,596,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,040,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 600,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บ
ปวยนอกเวลาราชการ  และในวันหยุดราชการ             
(แพทย พยาบาล ทันตแทพย),   คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร           
งานพัสดุภาครัฐ, คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอ
สราง,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง             
และผูควบคุมงานกอสราง ,คาตอบแทนการสั่งใช  อปพร. ,อ
สม. , อช. , รศทป. , คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,          
  
คาตอบแทนผูแทนชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งจาก  อบต. ใหรวมเป็น
คณะกรรมการ  จัดซื้อจัดจาง,  เงินสมนาคุณ           
วิทยากรในการฝึกอบรมและเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษฯ ,  คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น           
เพื่อเป็นคาปวยการชดเชย  การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มี           
ภาวะพึ่งพิงไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ใกลเคียง ที่ไดรับ           
คําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่น  ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น           
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557           
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  0808.2/ว  859
  ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2557  เรื่อง  การดําเนินการ           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน           
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557           
3)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  380  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2558     
      
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท. , และ  ก.อบต.  เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการ           
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กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น           
ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2558           
4)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  ม  0809.3/ว  27  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559           
  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น           
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี           
5)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560           
6)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.05/ว 85
   ลงวันที่  6   กันยายน  2561             
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
       
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 2850   ลงวันที่  12   กันยายน  2561           
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ            
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0819.2/ว
 6290  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2562  เรื่อง  การกําหนดหลักสูตร
ที่           
เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ในระยะยาว  และหลัก
เกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไขอัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบ      
     
แทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจาง ที่ไดรับ           
คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการฯลฯ       
    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายเงินตอบอทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร           
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559           
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 2409  ลงวันที่  17  พ.ย.  2559           
เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ           
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)            
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คาเชาบาน จํานวน 360,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/  คาเชาซื้อ  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ที่มีสิทธิ์ไดรับคาเชาบาน           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548           
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551           
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559           
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  5862  ลงวัน
ที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑและ           
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น   
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูมีสิทธิ์ไดรับ เชน ผู
บริหาร ฯ, พนักงานสวนตําบล ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ
.2523    แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ.2554           
และแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2562   ณ วันที่  9    มิถุนายน  พ.ศ
.2562           
2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ.  2560           
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541           
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549          
 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           
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ค่าใช้สอย รวม 1,833,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพิ่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ
 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381            
 ลว.  28 ก.ค. 2548) ,คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทอง
ถิ่น  หรือ  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ             
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
  กรกฎาคม 2548) ,คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ,              
คาใชจายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี  และรายจายอื่นๆ            

- ดําเนินการตามสั่งสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548             
เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคา
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  ขอ
บัญญัติตางๆ,  แผนพัฒนาทองถิ่น  คาซักฟอก  คาระวาง           
รถบรรทุก,  คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร           
ขาวทางวิทยุ-กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ ),  คาจัดทําแผนปายและแผนผาประชาสัมพันธ           
เพื่อรณรงค  เผยแพรและสรางความตระหนัก
ตางๆ  ตามนโยบาย  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ  ซึ่งอยูใน           

ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล,  คาธรรมเนียมตางๆ,  คาใชจายในการดําเนินคดี           
ตามคําพิพากษา, คาจางเหมาบริการตางๆ (คาจางเหมาบริการให
ผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ           
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด  และ
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อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน           
คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจางแบกหามสัมภาระ  คาบริการกําจัด
ปลวก  คาจางผูแสดงแบบและคาซอมแซม  คาเติมน้ํายาเคมีถังดับ
เพลิง           
ทรัพยสิน  เป็นตน) , คาใชจายในการรังวัดตรวจสอบแนวแข
ตที่ดินสาธารณประโยชน,  คาใชจายในการประเมิน           
สํารวจความพึงพอใจในการบริหารงานของ  อบต. , คาติดตั้ง
ไฟฟา , คาติดตั้งประปา ,  คาติดตั้งโทรศัพท ,           
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ , คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต  เชน  คาโดเมนเนม  คาบริการพื้นที่            
เว๊บไซตและรายจายอื่นๆ  ที่อยูในประเภทรายจายนี้  คาจางดูแล
และรักษาทรัพยสินของ  อบต.โปงแดง               
คาเงินอุทิศใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย,  คาทิ้งขยะ , คาจางเหมา
คนเก็บขยะ, คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
        
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
           
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559ลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค           
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย           
และคาสาธารณูปโภค           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายที่เกี่ยวของในการปองกันและรักษาที่สาธารณประโยชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายที่เกี่ยวของในการปองกันและรักษาที่ดิน
สาธารณประโยชน เชน การสอบแนวเขต ฯลฯ          
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)          
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หนาที่  142  (5.3)          

คาใชจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลางวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในการจัดงานกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรมนาถบพิตร         
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)         
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หนาที่  129  (4.1)         

คาใชจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในการจัดงานกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ          
พระนางเจาสุทฺดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี          
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)          
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หนาที่  129  (4.1)          
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คาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับ
สนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ  การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช,  สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)    
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 - 2565
)  หนาที่  110  (2.3) 

คาใชจายในการจัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตรวันชาติและวันพอแหงชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายตางๆในการจัดงานวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ/วันพอ
แหงชาติ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หนาที่  128  (4.1)           
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คาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดิน          
ทรเทพยวรางกูร           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)          
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หนาที่  128  (4.1)          

คาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันแมแหง
ชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์       
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวง       
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)       
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หนาที่  128  (4.1)       
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของผู
บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล, ลูกจาง            
เชน คาเชาที่พัก,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,  คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ  คาใชจายอื่นๆ             
ในการเดินทางไปราชการฯลฯ            
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้            
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558           
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559            
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพิ่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้ง  ของ  อบต.  ตามที่คณะ
กรรมการเลือกตั้งกําหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา             
กรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมี
การเลือกตั้งใหม )  รวมทั้งเป็นคาใชจายในการ           
รวมมือประชาสัมพันธ  การรณรงคการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชน  ในการเลือกตั้ง           
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  ตามที่กฎหมายกําหนด          
  
อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค  หรือการ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและ           
หนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจายเป็นคา           
ใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ           
คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ       
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คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ           
คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ           
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561           
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561            
เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใช
จายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น              
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หนาที่  110   (2.3)           

คาใชจายในงานรัฐพิธี จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อจายเป็น  คาใชจายในการจัดซื้อพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม  ดอกไมสด  และพวงมาลา  สําหรับพิธีการสําคัญตางๆ     
      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542             
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)           

โครงการ  อบต.โปงแดง  สัญจร  เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการจัด อบต. สัญจร เคลื่อนที่  เพื่อออก
ใหบริการ ใหความรูแกประชาชน ประชาสัมพันธ            
การทํางานของ อบต. และรับทราบปญหาของชุมชน  เชน คา
เครื่องดื่ม  คาอาหาร คาจัดสถานที่  ฯลฯ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หนาที่  111  (2.3)           

โครงการดําเนินการตามโครงการอันเป็นแนวนโยบายของรัฐบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการอัน
เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลในการ           
แกไขปญหาตาง ๆ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หนาที่  160  (6.4)           
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โครงการประชาคมหมูบาน  ตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการจัดการประชาคมหมู
บาน ตําบล เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาจัด
สถานที่ ฯลฯ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หนาที่  111  (2.3)           

โครงการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมในโครงการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)       
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นที่  2.3  ขอ 9

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต./พนักงานสวนตําบล/ลูกจางประจํา/พนักงาน
จาง/ผูนําชุมชนและกลูมอาชีพตางๆ

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานคณะผูบริหาร,สมาชิกสภา  อบต.พนักงานสวนตําบล,ลูกจาง
ประจํา,พนักงานจาง,ผูนําชุมชนและกลุมอาชีพตาง  ฯลฯปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ
.  2561 - 2565  )  หนาที่  104  (2.1)   

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมในโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานสวนทองถิ่น      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)       
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นที่  2.1  ขอ 2       

วันที่พิมพ : 8/5/2564  14:59:16 หนา : 26/161



โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  อบ
ต.  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางและประชาชนทั่วไป

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมในโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต
. พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและประชาชนทั่วไป       
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)       
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปล ครั้งที่  1  ประจําปีงบประมาณ  2563       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมา                                 
    
ทั้งสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่
องคกรปกครองสวนถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซม           
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย  
         
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556ขององคกร          
 
 ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี           
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ             

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
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จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ปกครอง           
สวนทองถิ่น  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกร           
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ           
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

ค่าวัสดุ รวม 461,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ           
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้             
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด           
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ            
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร            
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่
ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม            
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เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายยาลักษณ แผงปิดประกาศ            
แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผน
ปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)            
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว            
ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป
 เป๊ก             
เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ                
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข  ขี้ผึ้ง ฯลฯ           
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร             
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
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ไป  หรือเปลี่ยน  สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน             
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฯลฯ   
          
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟา สาย
ไฟฟา  หลอดไฟฟา  หลอดไฟ  เข็มขัด  รัดสายไฟฟา            
ปลั๊กไฟฟา  สวิตซไฟฟา  หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ  ลูกถวยสายอากาศ  รีซีสเตอร           
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ                
เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ            
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล            
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิม           
ที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ        
   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558            
เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร             
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยน  สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
แลวความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หมอ  กระทะ           
กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แกวน้ํา  จาน
รอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระจกเงา  โองน้ํา  ที่นอน           
กระโถน  เตาไฟฟา  เตาน้ํามัน  เตารีด  เครื่องบดอาหาร  เครื่อง
ตีไขไฟฟา  เครื่องปิ้งขนมปง  กระทะไฟฟา           
รวมถึง  หมอหุงขาวไฟฟา  กระติดน้ํารอน  กระติดน้ําแข็ง  ถัง
แก๊ส  เตา  ฯลฯ           
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
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- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด  เขง  มุง  ผาปูที่นอน  ปลอกหมอน           
หมอน  ผาหม  ผาปูโต๊ะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ           
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558            
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559            
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนก           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ           
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลว ไมคุมคา  ดังนี้  ไมตางๆ คอน คีม           
 ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่อง
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วัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม            
อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ           
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ                
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล            
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มี           
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ           
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร             
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
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ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลว  ไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ            
 แมแรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน  เกิด คีมล็อค ล็อค
เกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย           
 สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ         
  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล  เพลา  ฟิมมกรองแสง  ฯลฯ           
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล            
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิม           
ที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต   (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก            
ครัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา  แบตเตอรรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปน             
กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ           

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558            
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร             
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้             
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี            
 น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ   ฯลฯ           
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558            
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ           
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559           
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย           
และคาสาธารณูปโภค           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )    งานบริหารงาน
ทั่วไป  (00111)           
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร            
 หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
  - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง            
ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอ
เทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ           
เวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียง           
 
หรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ                
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559            
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็น คาเครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผา  รองเทา  ผาผูก
คอ  ถุงเทา  หมวก  ถุงมือ  ฯลฯ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 44,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี           
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ           
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท             
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน            
หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงาน           
ไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ             
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หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณ  บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,           
 Removable Disk, Compact Disc, Digital   Video Disc, Fla
sh Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,            
Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ         
  
 เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   สายเคเบิล  ฯลฯ      
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม           
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอม
บํารุงปกติหรือ  คาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระ           
 หรือแปนพิมพ  (Key board) เมนบอรด  (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร            
(Cut  Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
         
 แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอาน           
และบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)             
แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ             
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559            
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

วัสดุอื่น จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อน้ําสะอาดไวสําหรับดื่ม  เพื่อใหบริหารแก
ประชาชนผูมาติดตอราชการ  อบต.  ฯลฯ          
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)          
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 262,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ           
ขององคการบริหารสวนตําบล            
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556            
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560            
เรื่อง  แนวทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ           

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

วันที่พิมพ : 8/5/2564  14:59:16 หนา : 41/161



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ       
    
ขององคการบริหารสวนตําบล            
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้            
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560            
เรื่อง  แนวทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ           

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ           
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชา
เครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท            
คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556            
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียม           
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)            
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว           
คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและ           
คาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม  เป็นตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย           
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ            
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556            
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  PC จํานวน 150,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563           
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา           
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน           
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย           
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน           
ขนาดไมนอยกวา 12 MB           
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้           
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     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจ าขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ           
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics           
     Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ           
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจ าหลักในการแสดงภาพ           
     ขนาดไมนอยกวา 2 GB           
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB           
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State           
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จ านวน 1 หนวย          
 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย           
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน           
ไมนอยกวา 1 ชอง           
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง           
- มีแปนพิมพและเมาส           
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย         
  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           
           

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  เนื่องในวันสําคัญของ
ชาติ

จํานวน 15,000 บาท

วันที่พิมพ : 8/5/2564  14:59:16 หนา : 45/161



เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  เนื่องในวันสําคัญ
ของชาติ  อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ 
          
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552            
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หนาที่  111  (2.3)           

งานบริหารงานคลัง รวม 2,761,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,092,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,092,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 4  อัตรา  จํานวน  12     เดือน ดังนี้           
1. เงินเดือนตําแหนงนักบริหารงานคลัง  ระดับตน           
2. เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ           
3. เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ           
4. เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
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2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร           
งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2560           
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จางเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2557  
         
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
ที่  26  พฤศจิกายน  2558           
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561           
8) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.3/ว  2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558             
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน           
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 4)  และประกาศ  ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวภัย           
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง       (ฉบับที่  4)           
9)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
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สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานคลัง  ระดับตน           
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร           
งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2560           
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จางเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2557  
         
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
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ที่  26  พฤศจิการยน  2558           
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561           
8) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.3/ว  2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558             
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน           
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 4)  และประกาศ  ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวภัย           
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง  (ฉบับที่  4)           
9)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางสําหรับลูกจางประจํา  จํานวน  12      เดือน   
        
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤฤษ
ฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหนจ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร           
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งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2560           
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

           
           51
5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จางเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบัยที่ 3)  พ.ศ.  2557   
        
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
ที่  26  พฤศจิการยน  2558           
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561           
8) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.3/ว  2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558             
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน           
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 4)  และประกาศ  ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกัย           
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง  (ฉบับที่  4)           
9)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
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และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขี้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจาง  และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง   จํานวน  2  อัตรา            
จํานวน  12   เดือน    ดังนี้                
1.  พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยจัดเก็บรายได)             
2.  พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ)             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542           
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535           
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)        
    
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558           
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558           
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง            
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง            

(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557           
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2557  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการจาง            
(ฉบับที่ 3)  พนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน           
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
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นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ           
พนักงานจาง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559           
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ           
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6)           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

งบดําเนินงาน รวม 619,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 267,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโชนยตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,             
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , เงินสมานาคุณวิทยากรใน
การฝึกอบรม ฯลฯ           
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ,           
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง,คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางกอสรางและผูควบคุมงานกอสราง ฯลฯ           
 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น           
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557           
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  0808.2/ว  859
  ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2557  เรื่อง  การดําเนินการ           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน           
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557           
3)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  380  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2558     
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เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท. , และ  ก.อบต.  เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการ           
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น           
ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2558           
4)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  ม  0809.3/ว  27  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559           
  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น           
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี           
5)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560           
6)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.05/ว 85
   ลงวันที่  6   กันยายน  2561             
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
       
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 2850   ลงวันที่  12   กันยายน  2561           
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ            
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจาง            
ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการฯ
ลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายเงินตอบอทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร           
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559           
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 2409  ลงวันที่  17  พ.ย.  2559           
เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ           
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           
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คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/  คาเชาซื้อ  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ที่มีสิทธิ์ไดรับคาเชาบาน           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548           
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551           
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559           
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  5862  ลงวัน
ที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑและ           
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น           
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูมีสิทธิ์ได
รับ เชน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ
.2523    แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ.2554           
และแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2562   ณ วันที่  9    มิถุนายน  พ.ศ
.2562           
2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ.  2560           
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541           
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549          
 
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คาระวาง           
รถบรรทุก, คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพร           
ขาวทางวิทยุ-กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ ),  คาจัดทําแผนปายและแผนผาประชาสัมพันธ           
เพื่อรณรงค  เผยแพรและสรางความตระหนัก
ตางๆ  ตามนโยบาย  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ  ซึ่งอยูใน           

ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล,  คาธรรมเนียมตางๆ,  คาใชจายในการดําเนินคดี           
ตามคําพิพากษา, คาจางเหมาบริการตางๆ (คาจางเหมาบริการให
ผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ           

วันที่พิมพ : 8/5/2564  14:59:16 หนา : 56/161



ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด  และ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน           
คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจางแบกหามสัมภาระ  คาบริการกําจัด
ปลวก  คาจางผูแสดงแบบและคาซอมแซมทรัพยสิน  เป็นตน),     
      
คาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้งประปา ,  คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ,           
 คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  เชน  คาโดเมนเนม
  คาบริการพื้นที่ เว๊บไซต,           
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  และรายจายอื่นๆ  ที่อยูใน
ประเภทรายจายนี้             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
        
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559ลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค           
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย           
และคาสาธารณูปโภค           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล, ลูกจาง เชน คาเชาที่พัก,          
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ  คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการฯลฯ            
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้           
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555          
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558          
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)          

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายในการคัดลอกระวางที่ดิน  และคาใชจาย
ตางๆในโครงการจัดทําแผนที่ภาษี           
และทะเบียนทรัพยสิน    ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7   พ.ศ.  2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565  หนา  107)  (2.2) 
          
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจางเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ           
รถยนตสวนกลาง  ตู  โต๊ะ  เกาอี้  ฯลฯ  รวมทั้งคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่น  เชน  อาคารที่ทําการวัสดุ           
และครุภัณฑตางๆ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556ขององคกร          
 
 ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี           
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ             

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ปกครอง           
สวนทองถิ่น  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกร           
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ           
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

ค่าวัสดุ รวม 172,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ           
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้             
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด           
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ            
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร            
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่
ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม            
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ            
แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผน
ปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)            
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว            
ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป
 เป๊ก             
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เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ                
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข  ขี้ผึ้ง            
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ             
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร             
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลว  ไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ            
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 แมแรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน  เกิด คีมล็อค ล็อค
เกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย           
 สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ          
 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล  เพลา  ฟิมมกรองแสง  ฯลฯ           
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล            
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิม           
ที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต   (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก            
ครัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา  แบตเตอรรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก  อาจาจักรยาน  ตลับลูกปน             
กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ           

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558            
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร             
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้             
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี            
 น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ   ฯลฯ           
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558            
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ           
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559           
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย           
และคาสาธารณูปโภค           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร            
 หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
  - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง            
ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอ
เทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ           
เวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียง           
 
หรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ                
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559            
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี           
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ           
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท             
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน            
หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงาน           
ไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ             
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณ  บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,           
 Removable Disk, Compact Disc, Digital   Video Disc, Fla
sh Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,            
Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ         
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 เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   สายเคเบิล  ฯลฯ      
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม           
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอม
บํารุงปกติหรือ  คาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระ           
 หรือแปนพิมพ  (Key board) เมนบอรด  (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร            
(Cut  Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
         
 แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอาน           
และบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)             
แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ             
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558สวนทองถิ่น           
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครอง           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559            
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียม           
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)            
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)           

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร  2  บาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  2   บาน  (มอก.)   จํานวน  1   ตู      
เพื่อใชในการกิจการกองคลัง  อบต.โปงแดง  รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ      
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)      

วันที่พิมพ : 8/5/2564  14:59:16 หนา : 67/161



ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  PC  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563           
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา           
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน           
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย           
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน           
ขนาดไมนอยกวา 12 MB           
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้           
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจ าขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ           
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics           
     Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ           
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจ าหลักในการแสดงภาพ           
     ขนาดไมนอยกวา 2 GB           
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB           
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State           
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จ านวน 1 หนวย          
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลโปงแดง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ  โครงการฝึกอบรมชุมปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ          
ประจําองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น           
พ.ศ. 2557          
ดานบริหารงานทั่วไป (00111)   แผนงาน  การรักษาความสงบ
ภายใน  (00120)          
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)     
     
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565     เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 1)  (5.3)          
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โครงการศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ  ในโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน           
ชวงเทศกาลปีใหม, ชวงเทศกาลสงกรานต  และเทศกาลตางๆ      
      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560     
      
ดานบริหารงานทั่วไป (00111)   แผนงาน  การรักษาความสงบ
ภายใน  (00120)           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)     
      
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
     หนา  142 )  (5.3)           
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและแกไขปญหา  ความเดือนรอนของประชาชนจาก
เหตุภัยแลง  วาตภัย  ภัยหนาว  อุทกภัย  อัคคีภัยและไฟปา

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหา  ความ
เดือนรอนของประชาชน           
จากเหตุภัยแลง  วาตภัย  ภัยหนาว  อุทกภัย  อัคคีภัยและไฟ
ปา  ฯลฯ  ในเขตตําบลโปงแดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560     
      
ดานบริหารงานทั่วไป (00111)     แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  (00120)             
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)    (แผน
พัฒนาหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565  หนา  142 )  (5.3)           

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,419,000 บาท

งบบุคลากร รวม 862,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 862,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 2  อัตรา  จํานวน 12  เดือน ดังนี้           
1. เงินเดือนตําแหนงนักบริหารงานศึกษา             
2. เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการศึกษา           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
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หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร           
งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2560           
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จางเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2557  
         
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
ที่  26  พฤศจิกายน  2558           
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561           
8) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.3/ว  2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558             
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน           
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 4)  และประกาศ  ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวภัย           
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อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง  (ฉบับที่  4)           
9)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)           

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจาย เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม จํานวน  12      เดือน           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร           
งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2560           
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จางเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2557  
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6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
ที่  26  พฤศจิการยน  2558           
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561           
8) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.3/ว  2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558             
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน           
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 4)  และประกาศ  ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวภัย           
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง  (ฉบับที่  4)           
9)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)    แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)           

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจาง  และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง จํานวน 1  อัตรา จํานวน  12   เดือน           
ผูชวยธุรการ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
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. 2542           
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535           
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)        
    
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558           
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558           
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง            
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง            

(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557           
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2557  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการจาง            
(ฉบับที่ 3)  พนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน           
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ           
พนักงานจาง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559           
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ           
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6)           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)    แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)           

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  เชน คาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจาง 
          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542           
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535           
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ  
         
 ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ           
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)            
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให          
 
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)     
      
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ           
การใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
การบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)             
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)    แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)           

งบดําเนินงาน รวม 527,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประโชนยตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,             
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , เงินสมานาคุณวิทยากรใน
การฝึกอบรม ฯลฯ           
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ,           
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง,คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางกอสรางและผูควบคุมงานกอสราง ฯลฯ           
 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น           
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557           
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  0808.2/ว  859
  ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2557  เรื่อง  การดําเนินการ           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน           
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557           
3)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  380  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2558     
      
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท. , และ  ก.อบต.  เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการ           
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น           
ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2558           
4)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  ม  0809.3/ว  27  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559           
  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น           
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี           
5)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
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รัฐ  พ.ศ.2560           
6)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.05/ว 85
   ลงวันที่  6   กันยายน  2561             
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
       
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 2850   ลงวันที่  12   กันยายน  2561           
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ            
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)          แผนงานการ
ศึกษา  (00210)          
     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)           

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจาง           
ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการฯ
ลฯ          
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้          
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายเงินตอบอทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร          
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559          
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 2409  ลงวันที่  17  พ.ย.  2559          
เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ          
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)           แผนงานการ
ศึกษา  (00210)              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)          

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท
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 เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/ คาเชาซื้อ  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ที่มีสิทธิ์ไดรับคาเชาบาน          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ          
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้          
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548          
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551          
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559          
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  5862  ลงวัน
ที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑและ          
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น          
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานการ
ศึกษา  (00210)              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)          
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูมีสิทธิ์ได
รับ เชน พนักงานสวนตําบล ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ
.2523    แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ.2554           
และแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2562   ณ วันที่  9    มิถุนายน  พ.ศ
.2562           
2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ.  2560           
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541           
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549          
 
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)           แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)           

ค่าใช้สอย รวม 267,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คาระวาง           
รถบรรทุก, คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพร           
ขาวทางวิทยุ-กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ ),  คาจัดทําแผนปายและแผนผาประชาสัมพันธ           
เพื่อรณรงค  เผยแพรและสรางความตระหนัก
ตางๆ  ตามนโยบาย  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ  ซึ่งอยูใน           

ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล,  คาธรรมเนียมตางๆ,  คาใชจายในการดําเนินคดี           
ตามคําพิพากษา, คาจางเหมาบริการตางๆ (คาจางเหมาบริการให
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ผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ           
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด  และ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน           
คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจางแบกหามสัมภาระ  คาบริการกําจัด
ปลวก  คาจางผูแสดงแบบและคาซอมแซมสินทรัพยอื่น  เป็นตน),  
         
คาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้งประปา ,  คาติดตั้งโทรศัพท,  คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ            
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  เชน  คาโดเมนเนม
  คาบริการพื้นที่            
เว๊บไซต   ,คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  และรายจาย
อื่นๆ  ที่อยูในประเภทรายจายนี้             
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
        
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559ลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค           
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย           
และคาสาธารณูปโภค           
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ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)           แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)           

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคลหรือคณะบุคคล  ฯลฯ
  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว 2381           
ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548), คาใชจายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ   , คาใชจายในพิธีการทางศาสนา/ รัฐพิธี             
และรายจายอื่นๆ  ที่อยูในประเภทรายจายนี้           
- ดําเนินการตามสั่งสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548             
เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคา
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)      แผนงานการ
ศึกษา (00210)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของผู
บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล, ลูกจาง            
เชน คาเชาที่พัก,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,  คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ  คาใชจายอื่นๆ             
ในการเดินทางไปราชการฯลฯ            
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้            
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558           
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559            
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)      แผนงานการ
ศึกษา (00210)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)   
        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจางเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ           
ตู  โต๊ะ  เกาอี้  ฯลฯ  รวมทั้งคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่น  เชน  อาคารที่ทําการวัสดุ           
และครุภัณฑตางๆ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ             
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย  
         
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556ขององคกร          
 
 ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี           
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ             

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ปกครอง           
สวนทองถิ่น  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกร           
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ           
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค           
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)      แผนงานการ
ศึกษา (00210)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)   
        

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ           
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้             
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
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3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด           
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ            
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร            
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่
ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม            
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ            
แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผน
ปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)            
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว            
ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป
 เป๊ก             
เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ                
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข  ขี้ผึ้ง            
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ             
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
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 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)      แผนงานการ
ศึกษา (00210)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)   
        

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี           
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ           
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท             
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน            
หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงาน           
ไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ             
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณ  บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,           
 Removable Disk, Compact Disc, Digital   Video Disc, Fla

วันที่พิมพ : 8/5/2564  14:59:16 หนา : 86/161



sh Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,            
Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ         
  
 เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   สายเคเบิล  ฯลฯ      
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม           
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอม
บํารุงปกติหรือ  คาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระ           
 หรือแปนพิมพ  (Key board) เมนบอรด  (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร            
(Cut  Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
         
 แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอาน           
และบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)             
แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ             
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559            
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)      แผนงานการ
ศึกษา (00210)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)   
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  PC จํานวน 30,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563           
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา           
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน           
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย           
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน           
ขนาดไมนอยกวา 12 MB           
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้           
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจ าขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ           
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics           
     Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ           
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจ าหลักในการแสดงภาพ           
     ขนาดไมนอยกวา 2 GB           
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB           
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State           
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จ านวน 1 หนวย          
 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย           
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน           
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ไมนอยกวา 1 ชอง           
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง           
- มีแปนพิมพและเมาส           
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย         
  
เพื่อใชในกิจการกองการศึกษาฯ  อบต.โปงแดง             
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)      แผนงานการ
ศึกษา (00210)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)   
        

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,411,930 บาท
งบบุคลากร รวม 248,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 248,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 248,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการครู           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร           
งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2560           
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
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จางเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2557  
         
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
ที่  26  พฤศจิกายน  2558           
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561           
8) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.3/ว  2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558             
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน           
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 4)  และประกาศ  ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวภัย           
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง  (ฉบับที่  4)           
9)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)    แผนงานการศึกษา(00210
)     งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)           

งบดําเนินงาน รวม 931,050 บาท
ค่าใช้สอย รวม 295,090 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ คาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้ง
ประปา ,  คาติดตั้งโทรศัพท             
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ , คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต  เชน  คาโดเมนเนม  คาบริการพื้นที่            
เว๊บไซต และรายจายอื่นๆ  ที่อยูในประเภทรายจายนี้                

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
        
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559ลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค           
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย           
และคาสาธารณูปโภค           
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)    แผนงานการศึกษา(00210
)     งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)           
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตนกลาความดีตําบลโปงแดง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในการจัดโครงการตนกลาความดี
ตําบลโปงแดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)    แผนงานการศึกษา(00210
)     งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565  หนา  125 )  (3.2
)  ขอ 3           

โครงการปองกันอุบัติเหตุและสงเสริมสุขภาพอนามัยใน  ศพด.  อบต
.โปงแดง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  โครงการปองกันอุบัติเหตุและสง
เสริมสุขภาพอนามัยใน  ศพด.  อบต.โปงแดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)    แผนงานการศึกษา(00210
)     งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  หนา  119 )  (3.1)           

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 56,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาจัดการเรียนการสอน)           
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโปง
แดง  จํานวน  1  แหง  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ    
       
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  อายุ  3-5  ปี  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           
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จํานวนเด็กนักเรียน  33  คน  เป็นคาจัดการเรียนการสอน  อัตรา
ละ  1,700  บาท/คน             
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
  3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง      
     
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0816.2/ว
  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561             
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร           
ปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562           
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่   มท 0893.2/ว
  1918  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2562           
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา           
ไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2551           
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว
  1658  ลงวันที่  22  มีนาคม  2559             
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา           
ไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)           

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน)

จํานวน 37,290 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน , คาอุปกรณการเรียน,           
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คาเครื่องแบบนักเรียน , คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง            
จํานวน  1  แหง  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก: ศพด.)           
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 - 5  ปี  ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวนเด็กนักเรียน  33   คน  ดังนี้           
1.  คาหนังสือเรียน                     อัตราคนละ  200
  บาท/ปี  จํานวน  33  คน    เป็นเงิน          6,600   บาท  
2.  คาอุปกรณการเรียน             อัตราคนละ  200
  บาท/ปี  จํานวน  33  คน    เป็นเงิน        6,600   บาท  
3.  คาเครื่องแบบนักเรียน         อัตราคนละ  300
  บาท/ปี  จํานวน  33  คน    เป็นเงิน        9,900   บาท  
4.  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน      อัตราคนละ  430
  บาท/ปี  จํานวน  33 คน   เป็นเงิน        14,190   บาท  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
  3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561             
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2562  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0816.2/ว
  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561             
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร           
ปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562           
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่   มท 0893.2/ว
  1918  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2562           
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา           
ไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2551           
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว
  1658  ลงวันที่  22  มีนาคม  2559             
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา           
ไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)           

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 161,700 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาอาหารกลางวัน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           
ขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  จํานวน  1  แหง  (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)             
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเวลา  2
  ภาคเรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทตอคน           
จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  33   คน             
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
  3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง      
     
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0816.2/ว
  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561             
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร           
ปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562           
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่   มท 0893.2/ว
  1918  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2562           
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา           
ไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2551           
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว
  1658  ลงวันที่  22  มีนาคม  2559             
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา           
ไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)           
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)    แผนงานการ
ศึกษา (00210)    งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา(00212)           
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ค่าวัสดุ รวม 614,960 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร             
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยน  สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน             
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา             
เครื่องประจุไฟ ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟา สาย
ไฟฟา  หลอดไฟฟา  หลอดไฟ  เข็มขัด  รัดสายไฟฟา            
ปลั๊กไฟฟา  สวิตซไฟฟา  หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ  ลูกถวยสายอากาศ  รีซีสเตอร           
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ                
เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ            
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล            
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิม           
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ที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ        
   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558            
เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)           

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร             
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยน  สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
แลวความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หมอ  กระทะ           
กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แกวน้ํา  จาน
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รอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระจกเงา  โองน้ํา  ที่นอน           
กระโถน  เตาไฟฟา  เตาน้ํามัน  เตารีด  เครื่องบดอาหาร  เครื่อง
ตีไขไฟฟา  เครื่องปิ้งขนมปง  กระทะไฟฟา           
รวมถึง  หมอหุงขาวไฟฟา  กระติดน้ํารอน  กระติดน้ําแข็ง  ถัง
แก๊ส  เตา  ฯลฯ           
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด  เขง  มุง  ผาปูที่นอน  ปลอกหมอน           
หมอน  ผาหม  ผาปูโต๊ะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ           
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558            
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559            
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนก           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)           

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 596,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหาร       ตั้งไว 60,320    บาท    
สวนตําบลโปงแดง  จํานวนเด็กนักเรียน  33   คน  จํานวน  260
  วัน  ตามหนังสือสั่งการดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
  3028  ลงวันที่  6   มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอม           
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว
  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอม           
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แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานระดับกอสนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)           
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหเด็กนักเรียน โรงเรียนใน
เขต  อบต.       ตั้งไว 536,640    บาท    
โปงแดง  ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้น  ป.6  จํานวน  3  โรงเรียน  ดัง
นี้            
1)  โรงเรียนบานโปงแดงน้ําฉาสามัคคี จํานวน 122
  คน  จํานวน  260    วัน           
2)  โรงเรียนบานโนน จํานวน  83   คน     จํานวน  260     วัน   
        
3)  โรงเรียนบานโกรกกระหาด จํานวน  53  คน  จํานวน  260
      วัน           
ตามหนังสือสั่งการดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
  3028  ลงวันที่  6   มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอม           
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว
  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอม           
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)       แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)           

ค่าสาธารณูปโภค รวม 21,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขององคการบริหาร
สวนตําบลโปงแดง                
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556            
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560            
เรื่อง  แนวทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ           

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560           
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)     แผนงานการ
ศึกษา(00210)    งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)           
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขององคการ
บริหารสวนตําบลโปงแดง                 
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้            
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560            
เรื่อง  แนวทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ           

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)           
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาโทรภาพ หรือโทรสาร,คาเทเล็กซ, คาวิทยุติดตาม
ตัว , คาวิทยุสื่อสาร , คาสื่อสารผานดาวเทียม            
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ    
        
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556            
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)           

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โปงแดง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.โปงแดง      
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ  อบต.โปง
แดง  กําหนด      
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานการ
ศึกษา  (00210)          
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)      
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565  หนา  118 )  (3.1
)  ขอ 1      
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

2)  โครงการกอสรางหลังคาสนามเด็กเลน ศพด.อบต.โปงแดง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางหลังคาสนามเด็กเลน ศพด
.  อบต.โปงแดง      
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ  อบต.โปง
แดง  กําหนด      
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานการ
ศึกษา  (00210)          
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)      
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565  หนา  118 )  (3.1
)  ขอ 4      

งบเงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1)  อุดหนุนโรงเรียนบานโปงแดงน้ําฉาสามัคคี  (สพฐ) จํานวน 488,000 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล - ป. 6           
โรงเรียนบานโปงแดงน้ําฉาสามัคคี จํานวน 122   คน  วันละ  20
   บาท  จํานวน  200  วัน          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)          

2)  อุดหนุนโรงเรียนบานโนน  (สพฐ.) จํานวน 332,000 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล - ป. 6           
โรงเรียนบานโนน จํานวน  83    คน  วันละ  20
  บาท  จํานวน  200  วัน          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)      แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)          
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3)  อุดหนุนโรงเรียนบานโกรกกระหาด  (สพฐ.) จํานวน 212,000 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล - ป. 6           
โรงเรียนบานโกรกกระหาด จํานวน  53   คน  วันละ  20
  บาท  จํานวน  200  วัน          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)          

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 34,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 34,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 34,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก  ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โปงแดง           
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้            
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558           
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559            
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานการ
ศึกษา  (00210)               
งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (00214)           
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)           
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2)  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายตางๆในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจํา
ตําบล          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)       แผนงานการ
ศึกษา  (00210)              
งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (00214)          
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
  หนา  151 )  (5.7)          

3)  โครงการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในการจัดกิจกรรม
คุณธรรม  จริยธรรม ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานการ
ศึกษา  (00210)              
งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (00214)          
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
   หนา 134 )  (4.2)          

แผนงานสาธารณสุข

วันที่พิมพ : 8/5/2564  14:59:16 หนา : 106/161



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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1)  โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบาและแมว จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็น  คาใชจายที่เกี่ยวของในการรณรงคควบคุมและ
ปองกัน  โรคพิษสุนัขบา  เชน  การทําหมันสุนัข  ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
         
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535           
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558           
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง พ.ศ. 2559           
6) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560           
 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560           
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป           
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561           
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย      
      
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานสาธารณ
สุข  (00220)             
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)             
    
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
     หนา  148 )  (5.5)           
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2)  โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อทรายอะเบท  น้ํายาเคมี  คา
แรง  น้ํามัน  และคาน้ํามันผสมในการฉีดพนยุงลาย  ฯลฯ           

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
         
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535           
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558           
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง พ.ศ. 2559           
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพราะ
พันธุยุงลายเป็นเหตุรําคาญและแตงตั้งเจาพนักงาน            
สาธารณสุขเพิ่มเติม            
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560            
เรื่อง การควบคุมและปองกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค            
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561           
 เรื่อง ขอเนนย้ําแนวทางการดําเนินการปองกันโรคที่มียุงเป็น
พาหะนําโรค            
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานสาธารณ
สุข  (00220)             
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)             
    
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
     หนา  1148 )  (5.5)           
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โครงการปองกัน  ควบคุมโรคติดตอและรักษาพยาบาล  กรณีโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาตามโครงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอและรักษา
พยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโนา 2019 หรือโรคโควิค
 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
        
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535          
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558                             
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานสาธารณ
สุข  (00220)            
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)             
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งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  ไวใชในกิจการ  อบต.โปง
แดง  จํานวน  2   เครื่อง           
 คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพนหมอกควัน             
 1.  เป็นเครื่องสันดาปภายใน  ชนิดใชน้ํามันเบนซินเป็นเชื้อ
เพลิง  มีกําลังเครื่องยนตไมนอยกวา  25  แรงมา (HP)           
 2. การติดเครื่องยนตเป็นแบบหัวเทียน  และ/หรือ  แมคนิใด (ใช
ถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่แหง)           
 3. สามารถควบคุมอัราการไหล  มีอัตราการไหลของสารเคมีไม
นอยกวา  40  ลิตรตอชั่วโมง           
 4. ถังบรรจุสารเคมี  เป็นวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของสาร
เคมี  หรือตัวทําละลายอื่นๆ  และมีปริมาณบรรจุสารเคมี           
 ไมนอยกวา  6  ลิตร           
 5.  ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  เป็นวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของ
สารเคมี  หรือตัวทําละลายอื่นๆ  และมีประมาณ           
 บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  2  ลิตร           
 6. มีสายสะพายที่มีความทนทาน  ปรับระดับความยาวได  แบะมี
ที่รองบา           
 7.  มีอุปกรณประจําเครื่อง  ดังนี้           
      7.1  ชุดเครื่องมือซอมบํารุง  จํานวน  1  ชุด           
      7.2  คูมือการใชงาน           
      7.3  มีกรวยเติมน้ํายาเคมี  และกรวยเติมน้ํามันเชื้อเพลิงตอง
เป็นชนิดมีตะแกรงกรอง           
 เพื่อชในกิจการ  อบต.โปงแดง             
 ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)    แผนงานสาธารณ
สุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น  (00223)             
 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565     เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1)  แบบ ผ.03           
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

1)  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข  ทั้ง  8  หมูบาน  ใหกับคะกรรมการหมูบาน             
ทั้ง  8  หมูบาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ 
          
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552            
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559           
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560           
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข           
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560              
 เรื่อง  แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
เพิ่มเติม            
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561            
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข           
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
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ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานสาธารณ
สุข  (00220)             
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)             
    
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
      หนาที่  145 )    (5.4)           

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 235,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)  โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลโปงแดง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมอบรมปรับปรุง
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลโปงแดง          
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่76  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)          แผนงานสังคม
สงเคราะห  (00230)            
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (00232)    (แผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565     หนา  135 )  (5.1)          

วันที่พิมพ : 8/5/2564  14:59:16 หนา : 115/161



2)  โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูพิการตําบลโปงแดง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมอบรมปรับปรุง
คุณภาพชีวิตผูพิการตําบลโปงแดง          
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)          แผนงานสังคม
สงเคราะห  (00230)            
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (00232)    (แผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565     หนา  137 )  (5.1)          

3)  โครงการวันผูสูงอายุประจําตําบลโปงแดง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายในการจัดกิจกรรมเสริมสรางสนับสนุน
สุขภาพผูสูงอายุในตําบล  ฯลฯ           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานสังคม
สงเคราะห  (00230)             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (00232)     (แผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565     หนา  136 )  (5.1)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขามทะเลสอ  (เพื่อเป็นคาใชจาย
โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวย
เหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาตจังหวัดนครราชสีมา)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณ
กุศลและใหความชวยเหลือประชาชน           
ตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ 
          
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552            
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559           
ดานบริการชุมชนและสังคม  00200    แผนงานสังคม
สงเคราะห  00230             
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2554
     หนา  146 )  (5.4)           
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2)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขามทะเลอ  (เพื่อเป็นคาใชจาย
โครงการออกรับบริจาคโลหิตของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดในพื่น
ที่อําเภอขามทะเลสอและบริการผูบริจาคโลหิตเพื่อสาธารณกุศล)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการออกรับบริจาคโลหิตของสํานักงาน
เหลากาดชาดจังหวัดในพื้นที่อําเภอขามทะเลสอ           
และบริการผูบริจาคโลหิตเพื่อสาธารณกุศล             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ 
          
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552            
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559           
ดานบริการชุมชนและสังคม  00200      แผนงานสังคม
สงเคราะห  00230             
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565
     หนา  146 )  (5.4)           

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,958,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,330,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,330,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,055,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 3  อัตรา  จํานวน 12  เดือน ดังนี้           
1. เงินเดือนตําแหนงนักบริหารงานการชาง             
2. เงินเดือนตําแหนงนายชางโยธา           
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3. เงินเดือนตําแหนงนายชางโยธา           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร           
งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2560           
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จางเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2557  
         
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
ที่  26  พฤศจิกายน  2558           
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561           
8) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.3/ว  2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558             
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน           
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และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 4)  และประกาศ  ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวภัย           
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง  (ฉบับที่  4)           
9)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขารา
ชการและพนักงานสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)           

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจาย เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  12
      เดือน           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร           
งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2560           
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
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จางเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2557  
         
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
ที่  26  พฤศจิกายน  2558           
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561           
8) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.3/ว  2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558             
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน           
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 4)  และประกาศ  ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวภัย           
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง  (ฉบับที่  4)           
9)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)           

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 232,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางสําหรับลูกจางประจํา  และเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา  จํานวน  12      เดือน           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤฤษ
ฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
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1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542           
2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี  บําเหนจ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535           
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร           
งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2560           
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จางเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบัยที่ 3)  พ.ศ.  2557   
        
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
ที่  26  พฤศจิการยน  2558           
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561           
8) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.3/ว  2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558             
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน           
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 4)  และประกาศ  ก.จ. , ก.ท
.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกัย           
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
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รับคาจาง  (ฉบับที่  4)           
9)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขี้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)           
          
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ       
    
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น           

           

งบดําเนินงาน รวม 628,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 343,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,             
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , เงินสมานาคุณวิทยากรใน
การฝึกอบรม ฯลฯ           
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ,           
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง,คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางกอสรางและผูควบคุมงานกอสราง ฯลฯ           
 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น           
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557           
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2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  0808.2/ว  859
  ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2557  เรื่อง  การดําเนินการ           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน           
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557           
3)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  380  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2558     
      
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท. , และ  ก.อบต.  เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการ           
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น           
ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2558           
4)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  ม  0809.3/ว  27  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559           
  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น           
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี           
5)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560           
6)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.05/ว 85
   ลงวันที่  6   กันยายน  2561             
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
       
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 2850   ลงวันที่  12   กันยายน  2561           
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ            
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)           แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)     
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)           

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจาง ที่ไดรับ          
คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการฯลฯ       
   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้          
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายเงินตอบอทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร          
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559          
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 2409  ลงวันที่  17  พ.ย.  2559          
เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ          
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)          
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบาน,  คาเชาซื้อ  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ที่มีสิทธิ์ไดรับคาเชาบาน           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548           
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551           
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559           
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  5862  ลงวัน
ที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑและ           
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น           
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562           
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)    แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)               
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูมีสิทธิ์ไดรับ เชน ผู
บริหาร ฯ, พนักงานสวนตําบล ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ
.2523    แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ.2554           
และแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2562   ณ วันที่  9    มิถุนายน  พ.ศ
.2562           
2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ.  2560           
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541           
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549          
 
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)          แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)           

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คาระวาง           
รถบรรทุก, คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพร           
ขาวทางวิทยุ-กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ ),  คาจัดทําแผนปายและแผนผาประชาสัมพันธ           
เพื่อรณรงค  เผยแพรและสรางความตระหนัก
ตางๆ  ตามนโยบาย  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ  ซึ่งอยูใน           

ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล,  คาธรรมเนียมตางๆ,  คาใชจายในการดําเนินคดี           
ตามคําพิพากษา, คาจางเหมาบริการตางๆ (คาจางเหมาบริการให
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ผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ           
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด  และ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน           
คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจางแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก  คาจางผูแสดงแบบและคาซอมแซมทรัพยสิน  เป็นตน),     
      
คาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้งประปา ,  คาติดตั้งโทรศัพท,  คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ,           
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  เชน  คาบริการพื้น
ที่ เว๊บไซต,           
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  คาจางผูใหบริการงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง             
และรายจายอื่นๆ  ที่อยูในประเภทรายจายนี้            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
        
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559ลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค           
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย           
และคาสาธารณูปโภค           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)           แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)           
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล, ลูกจาง เชน คาเชาที่พัก,          
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ  คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการฯลฯ            
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้           
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555          
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558          
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)          

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ          
ตู  โต๊ะ  เกาอี้  ฯลฯ และครุภัณฑตางๆ  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ           
-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ เชน  ที่สาธารณะประโยชน ,           
 ทางสาธารณะประโยชน, ประปา,  อาคาร  ที่อยูในความดูแล
และรับผิดชอบของ  อบต.โปงแดง  ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556ขององคกร          

 ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี          
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ            

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ปกครอง          
สวนทองถิ่น  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกร          
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ          
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)          

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ           
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้             
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
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โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด           
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ            
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร            
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่
ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม            
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ            
แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผน
ปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)            
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว            
ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป
 เป๊ก             
เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ                
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข  ขี้ผึ้ง            
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ             
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
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 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)        แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)           

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร            
 หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
  - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง            
ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอ
เทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ           
เวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียง           
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หรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ                
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559            
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)           

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี           
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ           
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท             
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน            
หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงาน           
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ไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ             
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณ  บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,           
 Removable Disk, Compact Disc, Digital   Video Disc, Fla
sh Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,            
Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ         
  
 เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   สายเคเบิล  ฯลฯ      
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม           
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอม
บํารุงปกติหรือ  คาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระ           
 หรือแปนพิมพ  (Key board) เมนบอรด  (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร            
(Cut  Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
         
 แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอาน           
และบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)             
แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ             
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559            
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)         แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)           

งานไฟฟ้าถนน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร             
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยน  สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น             
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน             
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ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา             
เครื่องประจุไฟ ฯลฯ            
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟา สาย
ไฟฟา  หลอดไฟฟา  หลอดไฟ  เข็มขัด  รัดสายไฟฟา            
ปลั๊กไฟฟา  สวิตซไฟฟา  หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ  ลูกถวยสายอากาศ  รีซีสเตอร           
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ                
เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ            
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล            
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิม           
ที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ        
   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558            
เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)     แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)        งานไฟฟาถนน  (00242)                      

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)  โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (รณรงคลดปริมาณ
ขยะ)

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงคลดปริมาณขยะใน
ชุมชน, โรงเรียน            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)          แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)              
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)     (แผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565  หนา  168 )  (7.2)          

2)  โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกําจัดผักตบชวา ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)          แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)              
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)     (แผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565  หนา  169 )  (7.2)          
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบุรณาการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายในโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน
แบบบูรณาการ             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)      แผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน  (00250)               
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)           
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.2561 - 2565)    หนา  136  (5.1) 
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โครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานปองกันและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอสของเยาวชนในพื้นที่ตําบล
โปงแดง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในโครงการพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานปองกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกฺอฮอลของเยาวชนในพื้นที่ตําบลโปง
แดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)       แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  (00250)               
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)     (แผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ.2561 - 2565   หนา 150   )    (5.6)      
     

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลโปงแดง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายในโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ตําบลโปงแดง  เพื่อสงเสริมความเสมอภาค          
ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)      แผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน  (00250)              
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)          
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.2561 - 2565)    หนา  136  (5.1) 
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โครงการเสริมสรางสมรรถะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรสง
เสริมอนามัยเจริญพันธุปองกันแกไขปญหาเอดสและการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน  ตําบลโปงแดง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเสริมสรางสมรรถนะการ
ประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรสงเสริมอนามัย           
เจริญพันธุปองกันแกไขปญหาเอดสและการตั้งครรภใจกลุมวัย
รุน  ตําบลโปงแดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)       แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  (00250)               
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252
)      (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.2561 - 2565
  หนา 152)    (5.7)           
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 152,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)  โครงการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน  ฯลฯ            
เชน   คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล คาเงิน
รางวัล คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)           
งานกีฬาและนันทนาการ  (00260)                 
 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 - 2565
 )    หนา  139   (5.2)           
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2)  โครงการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขัน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขัน  ฯลฯ
  เชน  คาพาหนะเดินทาง  คาเบี้ยเลี้ยง  และคาเชาที่พัก          
คาอุปกรณการกีฬาหรือชุดนักกีฬา  ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)      แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)          
งานกีฬาและนันทนาการ  (00260)               
 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 - 2565
 )    หนา  139   (5.2)          

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)  โครงการจัดกิจกรรมเขาพรรษาประจําตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมวันเขา
พรรษา  ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)       แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)           
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)                
 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 - 2565
 )    หนา  130  (4.1)           
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2)  โครงการจัดกิจกรรมออกพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมวันออก
พรรษา  ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)      แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)           
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)                
 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 - 2565
 )    หนา  131   (4.1)           

3)  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายตางๆในการจัดงานลอยกระทง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)       แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)           
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)                
 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 - 2565
 )    หนา  131   (4.1)           

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,550,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ           
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มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว           
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลว ไมคุมคา  ดังนี้  ไมตางๆ คอน คีม           
 ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่อง
วัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม            
อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ           
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ                
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล            
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มี           
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ           
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558           
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
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หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ดานการเศรษฐกิจ  (00300)    แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)           
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  (00241)           

งบลงทุน รวม 3,400,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,400,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
ซอยไกแกว-เชื่อมถนนบายพาส บานโกรกกระหาด หมูที่ 4

จํานวน 498,000 บาท

โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 207
  เมตร หนา 0.15  เมตร            
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ (00300)      แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่ 79)        
   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ซอยสวนหมาก-เชื่อมถนนบายพาส บานโนน หมูที่ 2

จํานวน 328,500 บาท
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โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กวาง 3.50 เมตร ยาว 169
  เมตร หนา 0.15 เมตร            
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ  (00300)    แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่ 66)        
   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายโคงนาตาหอม บานน้ําฉา หมูที่ 3

จํานวน 250,800 บาท

โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 134
  เมตร หนา 0.15  เมตร           
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ (00300)      แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่ 77)        
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โครงการกอสรางถนนดิน
สายนานอยมาชนสายโคทอง บานโปงบูรพา หมูที่ 6

จํานวน 203,800 บาท

โดยการกอสรางถนนดิน ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 710
  เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร            
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ (00300)      แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่  81)       
    

โครงการกอสรางถนนดิน
สายหนองไผขางบอปลาพี่แตน บานโปงบูรพา หมูที่ 6

จํานวน 46,400 บาท

โดยการกอสรางถนนดิน ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 110
  เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร            
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ (00300)      แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่  81)       
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โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (AC)     
สายโรงแปง-บานหนองมวง ถนนนิคมสหกรณขามทะเลสอ บาน
หนองมวง หมูที่ 5

จํานวน 497,900 บาท

โดยการลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (AC) ขนาดกวาง 6.00
 เมตร ยาว 297  เมตร หนา 0.04  เมตร            
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ (00300)      แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่ 80)        
   

โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
ซอยตาบิน บานโปงสุริยา หมูที่ 7

จํานวน 395,200 บาท

โดยการลงหินคลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 720
  เมตร หนา 0.15 เมตร            
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ (00300)      แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่  82)       
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
ซอยนกเอี้ยง-เชื่อมตอถนนบายพาส บานโกรกกระหาด หมูที่ 4

จํานวน 286,400 บาท

โดยการลงหินคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 380
 เมตร หนา 0.15 เมตร            
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ (00300)      แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่ 79)        
   

โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
สายโรงสูบถึงทํานบพระ บานน้ําฉาสายชล หมูที่ 8

จํานวน 250,100 บาท

โดยการลงหินคลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 750
  เมตร หนา 0.10 เมตร            
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ (00300)      แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่  85)       
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โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายคลองนางหงษ ถึง สะพานขาว บานโปงแดง หมูที่ 1

จํานวน 250,100 บาท

โดยการลงหินคลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 750
  เมตร หนา 0.10 เมตร            
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ (00300)      แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่  76)       
    

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายนานายเพิ่ม  แรมสูงเนิน ถึง ทางแยกบานละลมหมอ บานน้ําฉา 
หมูที่ 3

จํานวน 200,100 บาท

โดยการลงหินคลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 600
 เมตร หนา 0.10 เมตร            
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ (00300)      แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่ 77)        
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โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายหนองรังถึงปากปลาคาบ บานน้ําฉา หมูที่ 3

จํานวน 193,400 บาท

โดยการลงหินคลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 580
   เมตร หนา 0.10 เมตร            
กอสรางตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับปญหาและอุปสรรค    ในการดําเนินงานใหอยูใน
ดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน                        
ดานการเศรษฐกิจ (00300)      แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00241)           

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.  2561 - 2565    หนาที่ 77)        
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)  โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ระดับครัวเรือน   ระดับชุมชน  และระดับองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองคกร           
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น  ที่  มท 0891.4/ว  1659           
ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานการเศรษฐกิจ (00300)       แผนงานการ
เกษตร  (003200)               
งานสงเสริมการเกษตร (00321)                     
 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 - 2565
 )    หนา  158     (6.2)           
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2)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (เกษตรยังชีพ) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (เกษตรยัง
ชีพ)            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานการเศรษฐกิจ (00300)       แผนงานการ
เกษตร  (003200)               
งานสงเสริมการเกษตร (00321)                   
 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 - 2565
 )    หนา  156    (6.1)           

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ           
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้           
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
         
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน           
โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้             
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน             
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด           
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  เคียว             
สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะ
แรงรอนเบนโธส ฯลฯ            
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง             
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา           
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา                 
อุปกรณในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผา
พลาสติก หนากากปองกันแก๊สพิษฯลฯ                
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558            
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559            
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ           
ดานการเศรษฐกิจ (00300)        แผนงานการ
เกษตร  (00320)               
งานสงเสริมการเกษตร (00321)           

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,210,050 บาท

งบกลาง รวม 12,210,050 บาท
งบกลาง รวม 12,210,050 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 63,750 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณี
นายจางในอัตรารอยละ  5  ของคาจางที่              
อบต.ตองจาย           
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533            
ดานงบกลาง  (00400)      แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบ
กลาง ( 00411)          
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ  กิจการ
ประปา  องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542          
ดานงบกลาง  (00400)       แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบ
กลาง ( 00411)          
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในตําบลโปงแดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้     
      
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548              
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
พ.ศ. 2552           
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563           
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี  พ
.ศ. 2564  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม 2563             
 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564   เงินอุดหนุนทั่วไป            
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการแบะทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุน           
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ           
ดานงบกลาง  (00400)    แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบ
กลาง ( 00411)           
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการในตําบลโปงแดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้     
      
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542            
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548            
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2553           
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559             
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563           
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี  พ
.ศ. 2564  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม 2563             
 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564   เงินอุดหนุนทั่วไป            
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการแบะทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุน           
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ           
ดานงบกลาง  (00400)    แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบ
กลาง ( 00411)           
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูปวยติดเชื้อเอดส (HIV) ในเขตตําบลโปง
แดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้     
      
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542            
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17             
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563           
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี  พ
.ศ. 2564  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม 2563             
 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564   เงินอุดหนุนทั่วไป            
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการแบะทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุน           
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ           
ดานงบกลาง  (00400)    แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบ
กลาง ( 00411)           

สํารองจาย จํานวน 382,024 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้          
1)  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560    
      
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545             
เรื่อง  การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น          
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3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554            
 เรื่อง  การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําปา
ไหลหลาก  และน้ําลนตลิ่ง          
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง          
การใชจายงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558            
เรื่อง  การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว           
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
   ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560   เรื่อง หลักเกณฑและ          
วิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและจังหวัด          
ที่ประสบสาธารณภัยตาม  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560          
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560          
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561           
เรื่อง การปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ปี 2561    
      
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560           
 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาปองกันอุทกภัย  น้ํา
ทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  และดินถลม ปี 2560          
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560             
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560            
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560            
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13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560             
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561               
ดานงบกลาง  (00400)    แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบ
กลาง ( 00411)            

รายจายตามขอผูกพัน

1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น   หรือพื้นที่  โดยคํานวณในอัตราไมนอยกวา           
รอยละ  40  ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ  ตามประกาศคณะกรรมการ           
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ     เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนให  อปท.  ดําเนินงานและบริการจัดการ           
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ
.  2561   ประกาศ  ณ  วันที่  13   กันยายน  2561           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           
ดานงบกลาง  (00400)     แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบ
กลาง ( 00411)           

2)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,276 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี  ในอัตรา
รอยละ  0.2  ของคาจางโดยประมาณทั้งปี           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2561           
ดานงบกลาง  (00400)     แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบ
กลาง ( 00411)           
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญตามพระราช
บัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ          
ขาราชการสวนทองถิ่น  ( กบท. )           (1 %  ของประมาณ
การรายได)          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้    
      
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2500          
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546            
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29  ลงวันที่  12  ก.ค. 60          

เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561          
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30           
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560            
 ดานงบกลาง  (00400)      แผนงานงบกลาง  (00410
)      งานงบกลาง ( 00411)          
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 574,400 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 574,400 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 370,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 3,200 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอ ขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  574,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 574,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ,  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี           
ตามคําพิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้
ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการ           
ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น           
ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา  ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ  ค่าจ้างผู้แสดงแบบ
และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  เป็นต้น) ,            
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  และรายจ่ายอื่นๆ  ที่อยู่ใน
ประเภทรายจ่ายนี้             
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)           แผนงานการ
พาณิชย์  (00330)     งานกิจการประปา  (00332)           

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลโปงแดง

อําเภอ ขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่างเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เช่น ตู้  โต๊ะ  เก้าอี้ ฯลฯ            
รวมทั้งค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  เช่น  อาคารที่ทํา
การวัสดุ  และครุภัณฑ์ต่างๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
         
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)           แผนงานการ
พาณิชย์  (00330)     งานกิจการประปา  (00332)            
            

ค่าวัสดุ รวม 154,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกระดาษ ,หมึก ,ดินสอ ,ปากกา, ไม้
บรรทัด, ยางลบ, คลิป, ลวดเย็บกระดาษ,เครื่องตัดกระดาษ         
  
เครื่องเย็บกระดาษ , กุญแจ, เครื่องดับเพลิง , กระดานดํา,แผ่น
ปายชื่อสํานักงาน,และวัสดุแบบพิมพ์           
พร้อมค่าขนส่งแบบพิมพ์ ฯลฯ           
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)           แผนงานการ
พาณิชย์  (00330)     งานกิจการประปา  (00332)           

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 31,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่นไม้ต่างๆ  สี  แปรง
ทาสี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐ  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู          
ท่อต่างๆ  ฯลฯ  หรือรายจ่ายอื่นๆ  ที่อยู่ในประเภทนี้            
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)           แผนงานการ
พาณิชย์  (00330)     งานกิจการประปา  (00332)          
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม  คลอรีน  ทรายกรองน้ํา  สําหรับใช้ในการ
ผลิตน้ําประปา        
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)           แผนงานการ
พาณิชย์  (00330)     งานกิจการประปา  (00332)        
        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของกิจการประปา          
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)           แผนงานการ
พาณิชย์  (00330)     งานกิจการประปา  (00332)          

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําดิบที่ในการผลิตน้ําประปาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล       ตั้งไว้ 60,000   บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)           แผนงานการ
พาณิชย์  (00330)     งานกิจการประปา  (00332)            
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1)  เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

100,000

2)  เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

2,276

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

63,750

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 382,024

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1)  เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

100,000

2)  เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

2,276

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

63,750

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 382,024

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,454,400 1,454,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเดือนพนักงาน 1,055,280

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 232,920

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

250,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 970,000 1,078,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 48,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 948,880 4,940,000 6,944,160

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 280,000 512,920

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 252,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 95,000 170,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 780,000 1,080,000

ค่าเช่าบ้าน 120,000 402,000 570,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 30,000 40,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 226,000 740,000 1,006,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

1)  โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา

150,000

1)  โครงการจัดกิจกรรม
เข้าพรรษาประจําตําบล

10,000

1)  โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว

40,000

1)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งแดง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

15,000 15,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

1,000 1,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

4,000 34,000

1)  โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา

150,000

1)  โครงการจัดกิจกรรม
เข้าพรรษาประจําตําบล

10,000

1)  โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว

40,000

1)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งแดง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1)  โครงการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
ระดับครัวเรือน   ระดับ
ชุมชน  และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

20,000

1)  โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  (รณรงค์ลด
ปริมาณขยะ)

25,000

2)  โครงการกําจัดผัก
ตบชวา

20,000

2)  โครงการจัดกิจกรรม
ออกพรรษา

40,000

2)  โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

2)  โครงการจัดส่งนัก
กีฬาเข้าแข่งขัน

2,000

2)  โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออก

100,000

2)  โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง  (เกษตรยังชีพ)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1)  โครงการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
ระดับครัวเรือน   ระดับ
ชุมชน  และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

20,000

1)  โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  (รณรงค์ลด
ปริมาณขยะ)

25,000

2)  โครงการกําจัดผัก
ตบชวา

20,000

2)  โครงการจัดกิจกรรม
ออกพรรษา

40,000

2)  โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

10,000 10,000

2)  โครงการจัดส่งนัก
กีฬาเข้าแข่งขัน

2,000

2)  โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออก

100,000

2)  โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง  (เกษตรยังชีพ)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโป่งแดง

25,000

3)  โครงการจัดกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม

3)  โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

3)  โครงการวันผู้สูงอายุ
ประจําตําบลโป่งแดง

40,000

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันและรักษาที่
สาธารณประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันคล้างวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโป่งแดง

25,000

3)  โครงการจัดกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม

20,000 20,000

3)  โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

3)  โครงการวันผู้สูงอายุ
ประจําตําบลโป่งแดง

40,000

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันและรักษาที่
สาธารณประโยชน์

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันคล้างวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธา
พิมลลักษณ  พระบรม
ราชินี

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุล
เดชมหาราช  บรม
นาถบพิตรวันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธา
พิมลลักษณ  พระบรม
ราชินี

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุล
เดชมหาราช  บรม
นาถบพิตรวันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  วันแม่
แห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี

โครงการ  อบต.โป่งแดง 
 สัญจร  เคลื่อนที่

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  วันแม่
แห่งชาติ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000 140,000 180,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 3,000 3,000

โครงการ  อบต.โป่งแดง 
 สัญจร  เคลื่อนที่

10,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินการตาม
โครงการอันเป็นแนว
นโยบายของรัฐบาล

โครงการต้นกล้าความดี
ตําบลโป่งแดง

โครงการบริหารจัดการ
ครัวเรือนยากจนแบบบุ
รณาการ

10,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน  ตําบล

โครงการป้องกัน  ควบ
คุมโรคติดต่อและรักษา
พยาบาล  กรณีโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรนา  
2019  หรือโรคโควิด  
19  (Coronavirus  
Disease  2019  
(COVID-19))

50,000

โครงการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินการตาม
โครงการอันเป็นแนว
นโยบายของรัฐบาล

10,000 10,000

โครงการต้นกล้าความดี
ตําบลโป่งแดง

20,000 20,000

โครงการบริหารจัดการ
ครัวเรือนยากจนแบบบุ
รณาการ

10,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน  ตําบล

5,000 5,000

โครงการป้องกัน  ควบ
คุมโรคติดต่อและรักษา
พยาบาล  กรณีโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรนา  
2019  หรือโรคโควิด  
19  (Coronavirus  
Disease  2019  
(COVID-19))

50,000

โครงการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 8/5/2564  14:37:16 หน้า : 16/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  ความ
เดือนร้อนของประชาชน
จากเหตุภัยแล้ง  วาตภัย 
 ภัยหนาว  อุทกภัย  
อัคคีภัยและไฟป่า

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใน  ศพด
.  อบต.โป่งแดง

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่ง
แดง

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต
./พนักงานส่วน
ตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้
นําชุมชนและกลู่มอาชีพ
ต่างๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  ความ
เดือนร้อนของประชาชน
จากเหตุภัยแล้ง  วาตภัย 
 ภัยหนาว  อุทกภัย  
อัคคีภัยและไฟป่า

40,000 40,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใน  ศพด
.  อบต.โป่งแดง

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่ง
แดง

60,000 60,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต
./พนักงานส่วน
ตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้
นําชุมชนและกลู่มอาชีพ
ต่างๆ

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนารูปแบบ
การดําเนินงานป้องกัน
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอส์
ของเยาวชนในพื้นที่
ตําบลโป่งแดง

15,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตําบลโป่งแดง

10,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้
กับพนักงานส่วนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนารูปแบบ
การดําเนินงานป้องกัน
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอส์
ของเยาวชนในพื้นที่
ตําบลโป่งแดง

15,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตําบลโป่งแดง

10,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ

30,000 30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้
กับพนักงานส่วนท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

56,100 56,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

โครงการเสริมสร้างสมร
รถะการประสานงาน
เพื่อระดมทรัพยากรส่ง
เสริมอนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั้งครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น  ตําบลโป่ง
แดง

15,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
 จริยธรรม  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  
อบต.  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง
และประชาชนทั่วไป
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

37,290 37,290

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

161,700 161,700

โครงการเสริมสร้างสมร
รถะการประสานงาน
เพื่อระดมทรัพยากรส่ง
เสริมอนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั้งครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น  ตําบลโป่ง
แดง

15,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
 จริยธรรม  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  
อบต.  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง
และประชาชนทั่วไป

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร  2  บาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 160,000 320,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 84,000 144,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 10,000 163,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 30,000 45,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 596,960 596,960

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 160,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,000 17,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 160,000 210,000

วัสดุอื่น 12,000 12,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

8,000 25,000 33,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 3,000 24,000 27,000

ค่าไฟฟ้า 10,000 200,000 210,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 11,000 11,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร  2  บาน 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  PC

เครื่องคอมพิวเตอร์  PC 
 จํานวน  1  เครื่อง

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 120,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
ซอยไก่แก้ว-เชื่อมถนน
บายพาส บ้านโกรกกระ
หาด หมู่ที่ 4

498,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
ซอยสวนหมาก-เชื่อม
ถนนบายพาส บ้านโนน 
หมู่ที่ 2

328,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายโค้งนาตาหอม บ้าน
น้ําฉ่า หมู่ที่ 3

250,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  PC 30,000 150,000 180,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  PC 
 จํานวน  1  เครื่อง

30,000 30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 120,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
ซอยไก่แก้ว-เชื่อมถนน
บายพาส บ้านโกรกกระ
หาด หมู่ที่ 4

498,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
ซอยสวนหมาก-เชื่อม
ถนนบายพาส บ้านโนน 
หมู่ที่ 2

328,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายโค้งนาตาหอม บ้าน
น้ําฉ่า หมู่ที่ 3

250,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน
สายนาน้อยมาชนสายโค
ทอง บ้านโป่งบูรพา หมู่
ที่ 6

203,800

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน
สายหนองไผ่ข้างบ่อปลา
พี่แตน บ้านโป่งบูรพา 
หมู่ที่ 6

46,400

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (AC)     
สายโรงแป้ง-บ้านหนอง
ม่วง ถนนนิคมสหกรณ์
ขามทะเลสอ บ้านหนอง
ม่วง หมู่ที่ 5

497,900

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  
ซอยตาบิน บ้านโป่ง
สุริยา หมู่ที่ 7

395,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน
สายนาน้อยมาชนสายโค
ทอง บ้านโป่งบูรพา หมู่
ที่ 6

203,800

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน
สายหนองไผ่ข้างบ่อปลา
พี่แตน บ้านโป่งบูรพา 
หมู่ที่ 6

46,400

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (AC)     
สายโรงแป้ง-บ้านหนอง
ม่วง ถนนนิคมสหกรณ์
ขามทะเลสอ บ้านหนอง
ม่วง หมู่ที่ 5

497,900

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  
ซอยตาบิน บ้านโป่ง
สุริยา หมู่ที่ 7

395,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  
ซอยนกเอี้ยง-เชื่อมต่อ
ถนนบายพาส บ้านโกรก
กระหาด หมู่ที่ 4

286,400

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  
สายโรงสูบถึงทํานบพระ 
บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 
8

250,100

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนหินคลุก  
สายคลองนางหงษ์ ถึง 
สะพานขาว บ้านโป่ง
แดง หมู่ที่ 1

250,100

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนหินคลุก  
สายนานายเพิ่ม  แรมสูง
เนิน ถึง ทางแยกบ้าน
ละลมหม้อ บ้านน้ําฉ่า 
หมู่ที่ 3

200,100

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนหินคลุก  
สายหนองรังถึงปากปลา
คาบ บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3

193,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  
ซอยนกเอี้ยง-เชื่อมต่อ
ถนนบายพาส บ้านโกรก
กระหาด หมู่ที่ 4

286,400

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  
สายโรงสูบถึงทํานบพระ 
บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 
8

250,100

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนหินคลุก  
สายคลองนางหงษ์ ถึง 
สะพานขาว บ้านโป่ง
แดง หมู่ที่ 1

250,100

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนหินคลุก  
สายนานายเพิ่ม  แรมสูง
เนิน ถึง ทางแยกบ้าน
ละลมหม้อ บ้านน้ําฉ่า 
หมู่ที่ 3

200,100

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนหินคลุก  
สายหนองรังถึงปากปลา
คาบ บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3

193,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.โป่งแดง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2)  โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนามเด็กเล่น 
ศพด.อบต.โป่งแดง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

1)  อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอขาม
ทะเลสอ  (เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายโครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาตจังหวัด
นครราชสีมา)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.โป่งแดง

100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2)  โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนามเด็กเล่น 
ศพด.อบต.โป่งแดง

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

1)  อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอขาม
ทะเลสอ  (เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายโครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาตจังหวัด
นครราชสีมา)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งแดงน้ําฉ่า
สามัคคี  (สพฐ)

2)  อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอขาม
ทะเลอ  (เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายโครงการออกรับ
บริจาคโลหิตของสํานัก
งานเหล่ากาชาดจังหวัด
ในพื่นที่อําเภอขามทะเล
สอและบริการผู้บริจาค
โลหิตเพื่อสาธารณกุศล)

15,000

2)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนน  (สพฐ.)

3)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโกรกกระหาด  
(สพฐ.)

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
เนื่องในวันสําคัญของ
ชาติ

รวม 12,210,050 55,000 3,550,700 222,000 50,000 2,153,200 235,000 470,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งแดงน้ําฉ่า
สามัคคี  (สพฐ)

488,000 488,000

2)  อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอขาม
ทะเลอ  (เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายโครงการออกรับ
บริจาคโลหิตของสํานัก
งานเหล่ากาชาดจังหวัด
ในพื่นที่อําเภอขามทะเล
สอและบริการผู้บริจาค
โลหิตเพื่อสาธารณกุศล)

15,000

2)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนน  (สพฐ.)

332,000 332,000

3)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโกรกกระหาด  
(สพฐ.)

212,000 212,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
เนื่องในวันสําคัญของ
ชาติ

15,000 15,000

รวม 3,864,930 130,000 13,059,120 36,000,000

วันที่พิมพ์ : 8/5/2564  14:37:16 หน้า : 34/34



 
            ทีท่ำ น้ัน 
 

   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
เรื่อง  ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

............................................................ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง        
สมัยสามัญ  ที ่ ๓  ประจำปี  พ.ศ.  2563  ครั้งที่  2   เมือ่วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕63  และได้รับ
อนุมัติจากนายอำเภอขามทะเลสอเมื่อวันที่ 8  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63  เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่
วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่     9   เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕63 
             
 
 

                                     นาวาอากาศเอก 
      (วีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธิ์)     

                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง



 


