องค ารบริหารสวนตาบลบานถอน
ต/อา ภอ สวาง ดนดิน

จังหวัดส ลนคร

-----------------------------------------------------------------

- ซอย- ถนนสวาง-บานมวง
วง/ตาบล บานถอน
ต/อา ภอ สวาง ดนดิน จังหวัดส ลนคร 47110

พื้นที่

42.39 ตาราง ิโล มตร

ประชา รทั้งหมด

8,496 คน

ชาย

4,282 คน

หญิง

4,214 คน

อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิ ายน 2561

ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลบานถ่อน
อา ภอสว่าง ดนดิน จังหวัดส ลนคร

า
ระ อ

า

อ

ระ า สภาฯ ละสมา ิ สภาอ

ล

ระมา

ระมา ราย าย ระ า ี

าร ริหารสว

า ล า

ระมา

พ.ศ. 2562

อ

ั ี ึ วลา ่ี ะ ริหาร อ อ
าร ริหารสว า ล า อ ะไ ส อรา อ ั ั ิ
ระมา ราย าย ระ า ี อสภา
าร ริหารสว า ล า อ อี รั ห ึ่ ะ ั ใ อ าส ี
ะ ริหารอ
าร ริหารสว า ล า อ ึ อ ี ให า ระ า
ละสมา ิ
า ไ รา ึ ส า ะ าร ลั ลอ
หลั าร ละ ว ย าย าร า ิ าร ใ ี
ระมา พ.ศ. 2562 ั อไ ี
1. ส า ะ าร ลั
1.1

ระมา ราย าย ั่วไ
ใ

ี

ระมา

1.1.1 ิ

พ.ศ.2561

า

วั

ี่ 30 ั ยาย พ.ศ.2561 อ

ร

รอ สว

อ ิ่ มีส า ะ าร ิ

ั

ี

า าร า ว 46,396,315.67 า

1.1.2 ิ สะสม า ว 8,768,887.11 า
1.1.3 ิ

สารอ

ิ สะสม า ว 9,777,993.20 า

1.1.4 ราย าร ี่ไ

ั

ิ ไว

1.1.5 ราย าร ี่ไ

ั

ิ ไว ยยั ไมไ

1.2 ิ

า

2. าร ริหาร

พั

ละยั ไมไ

อห ี

พั

ิ

าย า ว 0

า ว 1

ร าร รวม 750,000.00 า

ริ

ใ

ี

ระมา

2561

วั

า ว 43,722,080.29 า

ี่ 30 ั ยาย พ.ศ.2561

ระ อ

วย

หมว ภาษีอา ร

า ว

302,849.00

า

า ว

384,824.00

า

า ว

134,246.70

า

า ว

50,980.00

า

า ว

0.00

า

า ว

0.00

า

า ว

21,045,890.59

า

า ว

21,803,290.00

า

า ว

9,120,818.00

า

า ว

11,998,857.00

า

า ว

5,987,795.01

า

ล

า ว

2,261,000.00

า

ราย ายอื่

า ว

149,170.00

า

ิ อ ห

า ว

3,249,635.17

า

หมว

า รรม ียม า รั

หมว รายไ

า

หมว รายไ

า สา าร

หมว รายไ

็

หมว รายไ

า

ละใ อ

า

รัพยสิ
ภ

ละ ารพา ิ ย

ล็

หมว ภาษี ั สรร
หมว
2

ร าร รวม 0.00 า

า ว 0.00 า

ระมา

1 รายรั

อห ี

ิ อ ห

ิ อ ห

ี่รั

3 ราย าย ริ

ั่วไ
าลให ยระ วั

ระส

า ว 32,767,275.18 า

า ว 15,005,778.00 า
ระ อ

วย

ลา
ลา ร
า ิ

า

4 ราย าย ี่ าย า

ิ อ ห

ี่รั

าลให ยระ วั

5 ราย าย ี่ าย า

ิ สะสม า ว 0.00 า

6 ราย าย ี่ าย า

ิ

สารอ

7 ราย าย ี่ าย า

ิ

า ว 0.00 า

ระส

ิ สะสม า ว 0.00 า

า ว 0.00 า

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
รายรับจริง ปี 2560

ประมาณการ ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

361,309.72

366,000.00

390,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

121,270.60

160,000.00

165,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

247,344.70

350,000.00

200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

176,195.00

180,000.00

100,000.00

555.60

210,000.00

105,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

906,675.62

1,276,000.00

970,000.00

19,696,870.42

19,585,000.00

19,530,000.00

19,696,870.42

19,585,000.00

19,530,000.00

20,829,746.00

21,639,000.00

22,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,829,746.00

21,639,000.00

22,500,000.00

รวม

41,433,292.04

42,500,000.00

43,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คา ถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ ศ
รายจ่าย

รายจ่ายจริงปี

0

ประมาณการ ปี

1

ประมาณการ ปี

จ่ายจากงบประมาณ
8,752,940.00

10,373,444.00

10,702,119.00

12,759,436.00

13,955,484.00

14,415,670.00

งบดา นินงาน

7,780,445.54

10,575,072.00

9,370,740.00

งบลงทุน

4,138,400.00

4,285,000.00

4,300,000.00

20,000.00

32,000.00

30,000.00

3,875,573.30

3,279,000.00

4,181,471.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

37,326,794.84

42,500,000.00

43,000,000.00

รวม

37,326,794.84

42,500,000.00

43,000,000.00

งบกลาง
งบบุคลากร

งบรายจ่ายอื่น
งบ งินอุดหนุน

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดส ลนคร

2

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องคการบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

14,076,647

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

9,455,903

แผนงานสาธารณสุข

255,000

แผนงานสังคมสงเคราะห

160,000

แผนงานเคหะและชุมชน

3,436,331

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

125,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

500,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4,119,000

แผนงานการเกษตร

20,000

แผนงานการพาณิชย

50,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

10,702,119
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

43,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

8,191,550

รวม

1,967,160

10,158,710

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,484,720

0

2,484,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,706,830

1,967,160

7,673,990

3,381,537

296,000

3,677,537

ค่าตอบแทน

1,106,537

91,000

1,197,537

ค่าใช้สอย

1,215,000

200,000

1,415,000

ค่าวัสดุ

490,000

0

490,000

ค่าสาธารณูปโภค

570,000

5,000

575,000

134,800

32,600

167,400

ค่าครุภัณฑ์

134,800

32,600

167,400

งบรายจ่ายอื่น

30,000

0

30,000

รายจ่ายอื่น

30,000

0

30,000

งบเงินอุดหนุน

43,000

0

43,000

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

เงินอุดหนุน
รวม

43,000

0

43,000

11,780,887

2,295,760

14,076,647

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

รวม

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

764,160

2,133,540

2,897,700

764,160

2,133,540

2,897,700

355,000

3,443,203

3,798,203

35,000

30,000

65,000

320,000

1,602,690

1,922,690

ค่าวัสดุ

0

1,807,513

1,807,513

ค่าสาธารณูปโภค

0

3,000

3,000

งบเงินอุดหนุน

0

2,760,000

2,760,000

เงินอุดหนุน

0

2,760,000

2,760,000

1,119,160

8,336,743

9,455,903

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

รวม
แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบดาเนินงาน

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

55,000

55,000

ค่าใช้สอย

35,000

35,000

ค่าวัสดุ

20,000

20,000

งบเงินอุดหนุน

200,000

200,000

เงินอุดหนุน

200,000

200,000

255,000

255,000

รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

รวม

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวม

1,359,260

1,359,260

1,359,260

1,359,260

885,000

885,000

35,000

35,000

ค่าใช้สอย

680,000

680,000

ค่าวัสดุ

170,000

170,000

13,600

13,600

ค่าครุภัณฑ์

13,600

13,600

งบเงินอุดหนุน

1,178,471

1,178,471

เงินอุดหนุน

1,178,471

1,178,471

3,436,331

3,436,331

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน

รวม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

รวม

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ
งบดาเนินงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

500,000

500,000

ค่าใช้สอย

400,000

400,000

ค่าวัสดุ

100,000

100,000

500,000

500,000

รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

4,119,000

4,119,000

4,119,000

4,119,000

4,119,000

4,119,000

แผนงานการเกษตร
งาน

งบ

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

รวม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ

งานกิจการประปา

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

รวม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

10,702,119

10,702,119

10,702,119

10,702,119

10,702,119

10,702,119
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน
อาเภอ สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
รายรับจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

0.00

245,992.86

261,041.00

258,000.00

0.78 %

260,000.00

ภาษีบารุงท้องที่

0.00

67,517.68

63,834.72

68,000.00

17.65 %

80,000.00

ภาษีป้าย

0.00

31,942.00

36,434.00

40,000.00

25.00 %

50,000.00

0.00

345,452.54

361,309.72

366,000.00

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

0.00

92,760.00

83,920.00

100,000.00

0.00 %

100,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา

0.00

56,030.00

25,784.00

50,000.00

0.00 %

50,000.00

ค่าปรับอื่น ๆ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

0.00

2,324.00

11,566.60

5,000.00

100.00 %

10,000.00

0.00

151,114.00

121,270.60

160,000.00

0.00

354,176.48

247,344.70

350,000.00

0.00

354,176.48

247,344.70

350,000.00

0.00

189,500.00

176,195.00

180,000.00

0.00

189,500.00

176,195.00

180,000.00

ค่าขายแบบแปลน

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-50.00 %

100,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

0.00

2,030.23

555.60

10,000.00

-50.00 %

5,000.00

0.00

2,030.23

555.60

210,000.00

รวมหมวดภาษีอากร

390,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

165,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

-42.86 %

200,000.00
200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

-44.44 %

100,000.00
100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

105,000.00
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รายรับจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

0.00

3,000.00

0.00

10,000.00

0.00

3,000.00

0.00

10,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

0.00

7,684,909.56

8,868,225.81

8,500,000.00

-27.06 %

6,200,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

0.00

3,145,062.21

3,062,226.05

4,000,000.00

7.50 %

4,300,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

0.00

0.00

135,713.68

135,000.00

0.00 %

135,000.00

ภาษีสุรา

0.00

1,697,752.42

1,733,585.40

1,700,000.00

-11.76 %

1,500,000.00

ภาษีสรรพสามิต

0.00

3,653,467.33

4,177,736.85

3,700,000.00

63.11 %

6,035,000.00

ค่าภาคหลวงแร่

0.00

50,477.70

60,453.14

50,000.00

0.00 %

50,000.00

0.00

57,676.79

53,958.09

100,000.00

0.00 %

100,000.00

0.00

1,181,997.00

1,603,303.00

1,400,000.00

-14.29 %

1,200,000.00

0.00

0.00

1,668.40

0.00

100.00 %

10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร

0.00

17,471,343.01

19,696,870.42

19,585,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

0.00

11,659,990.00

20,829,746.00

21,639,000.00

0.00

11,659,990.00

20,829,746.00

21,639,000.00

22,500,000.00

รวมทุกหมวด

0.00

30,176,606.26

41,433,292.04

42,500,000.00

43,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00 %

10,000.00
10,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ภาษีจัดสรรอื่นๆ

19,530,000.00

3.98 %

22,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

43,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

390,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จานวน

260,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่า
เดิม
ภาษีบารุงท้องที่

จานวน

80,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่า
เดิม
ภาษีป้าย

จานวน

50,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่า
เดิม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

165,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

105,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าปรับอื่น ๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่า
เดิม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่า
เดิม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

19,530,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

จานวน

6,200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อย
กว่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จานวน

4,300,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
มากกว่าเดิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จานวน

135,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
เดิม
ภาษีสุรา

จานวน

1,500,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
น้อยกว่าเดิม
ภาษีสรรพสามิต

จานวน

6,035,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
มาก
กว่าเดิม
ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
เดิม
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จานวน

100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
เดิม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จานวน

1,200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อย
กว่าเดิม
ภาษีจัดสรรอื่นๆ

จานวน

10,000 บาท

ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเหมือนปีที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
มากกว่าเดิม

รวม

22,500,000 บาท

จานวน

22,500,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน
อาเภอ สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,780,887

บาท

งบบุคลากร

รวม

8,191,550

บาท

รวม

2,484,720

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน1 อัตรา ๆ
ละ 20,400 บาทต่อเดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน2 อัตราๆละ 11,220 บาทต่อเดือน
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน1 อัตราๆละ 1,750 บาทต่อเดือน และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจานวน 2 อัตราๆละ 880 บาทต่อเดือน
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน1 อัตราๆละ 1,750 บาทต่อเดือน และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจานวน2 อัตราๆละ 880 บาทต่อเดือน
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน1 อัตราๆละ 7,200 บาทต่อเดือน
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน1 อัตราๆละ 11,220 บาทต่อเดือน รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจานวน1 อัตราๆละ 9,180 บาทต่อเดือน และเลขานุการ
สภา อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน18 อัตราๆ
ละ 7,200 บาทต่อเดือน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

จานวน

514,080

บาท

จานวน

42,120

บาท

จานวน

42,120

บาท

จานวน

86,400

บาท

จานวน

1,800,000

บาท

รวม

5,706,830

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลจานวน11อัตรา ดังนี้
1) ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2) ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
3) ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด
4) ตาแหน่งนิติกรชานาญการ
5) ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
6) ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
7) ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชนชานาญการ
8) ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
9) ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
10) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
11) ตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

จานวน

3,253,410

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาทต่อเดือน
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลดังนี้ตาแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลจานวน1 อัตราๆละ 7,000 บาทต่อ
เดือน ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน1 อัตราๆ
ละ 3,500 บาทต่อเดือน ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดจานวน1 อัตราๆ
ละ 3,500 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 16 อัตรา ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
3) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
4) ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
5) ตาแหน่งพนักงานขับรถเก็บขยะ
6) ตาแหน่งพนักงานประจารถเก็บขยะ
7) ตาแหน่งคนตกแต่งสวน
8) ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
9) ตาแหน่งพนักงานประจารถเก็บขยะ
10) ตาแหน่งภารโรง
11) ตาแหน่งพนักงานประจารถดับเพลิง
12) ตาแหน่งพนักงานประจารถดับเพลิง
13) ตาแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง
14) ตาแหน่งคนงานทั่วไป
15) ตาแหน่งคนงานทั่วไป
16) ตาแหน่งยาม

จานวน

84,000

บาท

จานวน

168,000

บาท

จานวน

1,947,200

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้างจานวน 16
อัตรา ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
3) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
4) ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
5) ตาแหน่งพนักงานขับรถเก็บขยะ
6) ตาแหน่งพนักงานประจารถเก็บขยะ
7) ตาแหน่งคนตกแต่งสวน
8) ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
9) ตาแหน่งพนักงานประจารถเก็บขยะ
10) ตาแหน่งภารโรง
11) ตาแหน่งพนักงานประจารถดับเพลิง
12) ตาแหน่งพนักงานประจารถดับเพลิง
13) ตาแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง
14) ตาแหน่งคนงานทั่วไป
15) ตาแหน่งคนงานทั่วไป
16) ตาแหน่งยาม

จานวน

254,220

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

3,381,537

บาท

รวม

1,106,537

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ดังนีี้
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 946,538 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อนที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือตาม
กฎหมายกาหนดเช่นคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการอื่นที่
ปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อนเป็นเงิน 30,000 บาท

976,537

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตาบลลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิจะได้รับ ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จานวน

10,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตาบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชี
กลางที่ กค ด่วนที่สุด 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ค่าใช้สอย

จานวน

50,000

บาท

รวม

1,215,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนในอยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
0808.4/ว 2381ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่าจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษาค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซต์อบต.บ้านถ่อน

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาเว็บไซต์ อบต.บ้านถ่อน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 ข้อ 105 เป็นต้น และเป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น
4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 14 ลาดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1หน้า 15 ลาดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต

จานวน

25,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอบต.บ้าน
ถ่อน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 105 เป็นต้น และเป็นไป
ตามพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หน้า 14 ลาดับที่ 2
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างพนักงานจ้างเช่นค่าลงทะเบียนต่างๆค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยง เป็น
ต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน
จานวน

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านถ่อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ค่ารณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
โครงการเตรียมการรับเสด็จ งานรัฐพิธี
จานวน

30,000

บาท

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จหรือเข้าร่วมขบวนการรับ
เสด็จ และค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ

รวม

490,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ไม้บรรทัด
เหล็กเป็นต้น รายจ่ายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าและสิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

100,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตส์ไฟฟ้า เป็นต้น รายจ่ายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่าและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ายาดับกลิ่น แปลง ไม้
กวาด มีด ถังน้า จาน ช้อน เป็นต้น รายจ่ายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้ว
เกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม
แซมแล้วไม่คุ้มค่าและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

30,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ามัน
เบรก ไขควง ประแจ เป็นต้น รายจ่ายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่าและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

20,000

บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน เป็นต้น รายจ่ายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่าและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เมนบอร์ดเมาส์ฯลฯ
รายจ่ายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าและสิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่นๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสิ้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สานักงานที่ใช้ในการติดต่อราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมใน
การใช้บริการ เป็นต้น

250,000

บาท

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

570,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

150,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

134,800

บาท

รวม

134,800

บาท

จานวน

53,700

บาท

จานวน

9,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 หลังๆละ4,500 บาท (สืบราคา
ตามท้องตลาด) ขนาด 1,795(กว้าง)*410(ลึก)*879(สูง) มิลลิเมตร เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 219 ลาดับที่ 2
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
จานวน

8,500

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูงจานวน 3 ตัว และเก้าอี้ล้อ
หมุน จานวน 17 ตัว (สืบราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 23 ลาดับที่ 5
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณปี 2561 ประจา
เดือน มกราคม 2561 ดังนี้
1. ทาด้วยไม้สัก
2. มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 22 ลาดับที่ 4
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น

จานวน

6,000

บาท

จานวน

32,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็นจานวน 1 เครื่องๆละ 6,000
บาท(สืบราคาตามท้องตลาด)
-ใช้ทาน้าร้อนและน้าเย็นสาหรับดื่มแบบตั้งพื้น
-หัวก๊อก Push-in Faucet (แก้วดัน) จานวน 2 หัวก๊อก
-วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าทาจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานต่อการผุกร่อน
-วัสดุผลิตถังน้าเย็นทาจากสเตนเลสปั้มขึ้นรูป ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว
-ระบบทาความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์
-ระบบทาความร้อนด้วยฮีตเตอร์
-ใช้สารทาความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC
-มีระบบคอมเพรสเซอร์ทาความเย็นรวดเร็ว
-ป้องกันน้าร้อนลวก โดยน้าร้อนจะไม่ไหล หากไม่กดปุ่มนิรภัย
-มีไฟแสดงการทางานและสถานะของน้ามองเห็นชัดเจน
-สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้
-ความจุถัง : 20 ลิตร
-ระบบทาความเย็นต่าสุด : 10 องศาเซลเซียส
-ระบบทาความร้อนสูงสุด : 85 – 95 องศาเซลเซียส
-แรงดันไฟฟ้า : 220 โวลต์
-ความถี่กระแสไฟฟ้า : 50 เฮิร์ซ
-ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 30.5 * 108 * 38 ซม
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1หน้า 22 ลาดับที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
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จานวน

7,900

บาท

จานวน

17,700

บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจาปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2.ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800*1,200 dpi
หรือ 1,200*4,800 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200*2,400 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถทาสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
10. สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network Interface)
แบบ 10/100 base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
14. สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
15. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
16. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 3 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

รายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้างที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานราชการหรือองค์กรฯ อื่นๆ ใน
การศึกษา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านถ่อน ประจาปี 2562
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งบเงินอุดหนุน

รวม

43,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

43,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

รวม

2,295,760

บาท

รวม

1,967,160

บาท

รวม

1,967,160

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลจานวน5อัตรา ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
2) ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
3) ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน
4) ตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
5) ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จานวน

1,589,400

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้อานวยการ
กองคลัง จานวน1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน2 อัตรา ได้แก่
1) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จานวน1 อัตรา
2) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน1 อัตรา

จานวน

42,000

บาท

จานวน

318,300

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตาบลสว่างแดนดินสาหรับสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่เทศบาลตาบลสว่างแดนดินสาหรับสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลแวง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลแวงสาหรับสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมประกวดโคมบูชาประเภทตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่
และกิจกรรมประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระเนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์วันวิสาข
บูชาประจาปี พ.ศ. 2562 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลสว่างแดนดิน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลสว่างแดนดิน
สาหรับสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ

จานวน

17,460

รวม
รวม

296,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตาบลลุกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่ควรจะได้
รับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

5,000

บาท

36,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

บาท

บาท
91,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่
จะได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ค่าใช้สอย
รวม

50,000

บาท

200,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

150,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดดาเนินคดีตามคา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้าฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของ พนักงานส่วนตาบลลูกจ้างพนักงานจ้างเช่นค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

32,600

บาท

รวม

32,600

บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน

จานวน

11,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก็บเอสาร 2 บาน จานวน 2 ตัวๆ
ละ 5,800 บาท (สืบราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 220 ลาดับที่ 4
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

21,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล จานวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
- ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memmory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
2. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid state drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 * 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)
และ Bluetooth
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

1,119,160

บาท

รวม

764,160

บาท

รวม

764,160

บาท

จานวน

552,360

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้อานวยการ
กองการศึกษา จานวน1 อัตราๆละ 3,500 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ
งบดาเนินงาน
รวม

42,000

บาท

169,800

บาท

355,000

บาท

รวม

35,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตาบลลูกจ้างพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน

5,000

บาท

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
-ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม
2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตาบลจานวน2อัตรา ได้แก่
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา
2) ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

320,000

บาท

จานวน

220,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

8,336,743

บาท

รวม

2,133,540

บาท

รวม

2,133,540

บาท

จานวน

1,372,200

บาท

จานวน

687,600

บาท

จานวน

73,740

บาท

รวม

3,443,203

บาท

รวม

30,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา

30,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสาคัญต่างๆเช่นวันที่ 28
กรกฎาคม ของทุกปี วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี วันที่ 13 ตุลาคม ของ
ทุกปี วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของ พนักงานส่วนตาบลลูกจ้างพนักงานจ้าง เช่น ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานตาบลจานวน5 อัตรา ตาแหน่งครูคศ.1
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 5 อัตรา
ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จานวน 5 อัตรา ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,602,690

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จานวน10 คนๆละ 3,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 176 ลาดับที่ 13
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

80,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สาหรับจ่ายเป็น
ค่าสิ่งของต่างๆ ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ป้ายโครงการ เป็น
ต้น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 175 ลาดับที่ 10
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน

25,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 175 ลาดับที่ 11
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน

90,000

บาท

30,000

บาท

15,000

บาท

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 178 ลาดับที่ 17
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
จานวน
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้
ดูแลเด็ก กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 176 ลาดับที่ 13
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 176 ลาดับที่ 14
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 176 ลาดับที่ 16
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) อายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700บาท/ปี จานวนเด็กเล็ก
175 คน (จานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) เป็นเงิน
297,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาล จานวน 28คน*1,700 บาท
เป็นเงิน 47,600 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่งน้อย จานวน 55 คน*1,700 บาท
เป็นเงิน 93,500 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปลากัดน้อย จานวน 40 คน*1,700 บาท
เป็นเงิน 68,000 บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิชัย จานวน 30 คน*1,700 บาท
เป็นเงิน 51,000 บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแพ จานวน 22คน*1,700 บาท
เป็นเงิน 37,400 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน จานวน 175 คนๆละ 20
บาท จานวน 245 วัน(ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10มิถุนายน 2561)
เป็นเงิน 857,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาล จานวน 28 คน*20 บาท*245
วัน เป็นเงิน 137,200 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่งน้อยจานวน 55คน*20บาท*245
วัน เป็นเงิน 269,500 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปลากัดน้อย จานวน40คน*20บาท*245
วัน เป็นเงิน 196,000 บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิชัย จานวน 30 คน*20บาท*245วัน
เป็นเงิน 147,000 บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแพ จานวน22คน*20บาท*245วัน
เป็นเงิน 107,800บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)อายุ 3-5 ปี จานวน 113 คน เป็นเงิน 127,690บาท
ตามรายละเอียดดังนี้
(1) ค่าหนังสือเรียน จานวน 113 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 22,600
บาท ดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาล จานวน 19 คน*200 บาท
เป็นเงิน 3,800 บาท

จานวน

1,282,690

บาท
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2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่งน้อย จานวน 35 คน*200 บาท
เป็นเงิน 7,000 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปลากัดน้อย จานวน 23 คน*200 บาท
เป็นเงิน 4,600 บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิชัย จานวน19 คน*200 บาท
เป็นเงิน 3,800บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแพ จานวน17 คน*200 บาท
เป็นเงิน 3,400 บาท
(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 113 คนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 22,600 บาท ดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาล จานวน 19 คน*200 บาท
เป็นเงิน 3,800 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่งน้อย จานวน 35 คน*200 บาท
เป็นเงิน 7,000 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปลากัดน้อย จานวน 23 คน*200 บาท
เป็นเงิน 4,600 บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิชัย จานวน 19 คน*200 บาท
เป็นเงิน 3,800บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแพ จานวน17คน*200 บาท
เป็นเงิน 3,400 บาท
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 113 คนๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 33,900 บาท ดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาล จานวน 19 คน*300 บาท
เป็นเงิน 5,700 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่งน้อย จานวน 35 คน*300 บาท
เป็นเงิน 10,500 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปลากัดน้อย จานวน 23 คน*300 บาท
เป็นเงิน 6,900 บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิชัย จานวน 19 คน*300 บาท
เป็นเงิน 5,700 บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแพ จานวน 17 คน*300 บาท
เป็นเงิน 5,100 บาท
(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 113 คนๆละ 430 บาท
เป็นเงิน 48,590 บาท ดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาล จานวน 19 คน*430 บาท
เป็นเงิน 8,170 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่งน้อย จานวน 35 คน*430 บาท
เป็นเงิน 15,050 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปลากัดน้อย จานวน 23 คน*430 บาท
เป็นเงิน 9,890 บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิชัย จานวน 19 คน*430 บาท
เป็นเงิน 8,170 บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแพ จานวน17 คน*430 บาท
เป็นเงิน 7,310 บาท
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จานวน

20,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 173 ลาดับที่ 4
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับ
กลิ่น แปลง ไม้กวาด เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

1,807,513

โครงกาารปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจานวน 260 วัน เด็กนักเรียนทั้งหมด 175 คน (ยอดเด็กนัก
เรียน ณ วันที่ 10มิถุนายน 2561) รวมเป็นเงิน 335,335 บาท ตามราย
ละเอียดดังนี้
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาล จานวน28คน*7.37บาท*260วัน
เป็นเงิน 53,653.60 บาท
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่งน้อย จานวน 55 คน*7.37บาท*260
วัน เป็นเงิน 105,391บาท
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปลากัดน้อย จานวน40คน*7.37บาท*260
วัน เป็นเงิน 76,648บาท
4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิชัย จานวน 30 คน*7.37บาท*260วัน
เป็นเงิน 57,486บาท
5)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแพ จานวน22คน*7.37บาท*260
วัน เป็นเงิน 42,156.40 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตาบลบ้านถ่อน
จานวน 260 วัน เด็กนักเรียนทั้งหมด 690 คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ
วันที่ 10มิถุนายน 2561) รวมเป็นเงิน 1,322,178บาท ตามรายละเอียด
ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านหนองตาล จานวน 92คน*7.37บาท * 260วัน
เป็นเงิน 176,290.40บาท
2)โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์ จานวน165คน*7.37บาท*260วัน
เป็นเงิน 316,173บาท
3) โรงเรียนบ้านหนามแท่ง จานวน136คน*7.37บาท*260 วัน
เป็นเงิน 260,603.20 บาท
4)โรงเรียนบ้านคาเจริญ จานวน100 คน*7.37บาท*260 วัน
เป็นเงิน 191,620บาท
5)โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ จานวน 90 คน*7.37บาท*260วัน
เป็นเงิน 172,458 บาท
6)โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด จานวน107คน*7.37บาท*260 วัน
เป็นเงิน 205,033.40บาท

บาท

บาท
30,000 บาท

1,657,513

บาท
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สาลีผ้าพัน
แผล แอลกอฮอล์ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัสดุการศึกษา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน แบบจาลอง
ภูมิประเทศ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านถ่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อ
นจานวน 690 คนๆละ 20บาท จานวน200วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ วัน
ที่ 10มิถุนายน 2561) ตามรายละเอียดดังนี้
1) โรงเรียนบ้านหนองตาล จานวน 92 คน*20 บาท*200 วัน
เป็นเงิน 368,000บาท
2) โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์ จานวน165 คน*20 บาท*200 วัน
เป็นเงิน 660,000บาท
3) โรงเรียนบ้านหนามแท่ง จานวน136 คน*20 บาท*200วัน
เป็นเงิน 544,000 บาท
4) โรงเรียนบ้านคาเจริญ จานวน 100 คน*20 บาท*200วัน
เป็นเงิน 400,000 บาท
5) โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ จานวน 90 คน*20 บาท*200 วัน
เป็นเงิน 360,000 บาท
6) โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด จานวน 107 คน*20 บาท*200 วัน
เป็นเงิน 428,000บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560
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2,760,000
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2,760,000
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

255,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

55,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

20,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สาลีเวชภัณฑ์สายยาง
แอลกอฮอล์ น้ายาต่างๆเป็นต้นรายจ่ายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่าและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

20,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูลจานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ โดยให้ทาการสารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน) ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตัวละ 30 บาท ตามจานวน
ประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของจากการสารวจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งหลักฐานการสารวจให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุดที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท
810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที1
่ 0 เมษายน
2561
ค่าวัสดุ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000

บาท

200,000

บาท

รวม

160,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

160,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

160,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสาหรับการดาเนินงานตามโครงการพระราช จานวน
ดาริ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่า
ใช้จ่ายสาหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละ
โครงการ โครงการพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การปรับ
ปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก ฯลฯ จานวน10 หมู่บ้านๆละ20,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทาแผนชุมชนตาบลบ้านถ่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นา
ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนนาข้อมูลมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 203 ลาดับที่ 21
โครงการฝึกอบรมการจัดสวัสดิการและกิจกรรมผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการจัดสวัสดิการและกิจกรรม
ผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
หน้า 169 ลาดับที่ 15
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50,000

บาท

50,000

บาท

รวม

3,436,331

บาท

รวม

1,359,260

บาท

รวม

1,359,260

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลจานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง
2) ตาแหน่งนายช่างโยธา ชานาญงาน

จานวน

680,640

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้อานวยการ
กองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 4 อัตรา ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2) ตาแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
3) ตาแหน่งผู้ช่วยช่างประปา
4) ตาแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

จานวน

42,000

บาท

จานวน

577,100

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่ารองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จานวน 4 อัตรา ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2) ตาแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
3) ตาแหน่งผู้ช่วยช่างประปา
4) ตาแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

59,520

บาท

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อย จานวน
โอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่ว
ไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 12 ลาดับที่ 1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มี จานวน
รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยด้วย
โอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1หน้า 12 ลาดับที่ 2
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน

รวม

885,000

บาท

รวม

35,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วน
ตาบลลูกจ้างพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
ค่าใช้สอย
รวม

5,000

บาท

30,000

บาท

680,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

600,000

บาท

รวม

170,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เป็นต้น รายจ่ายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่าและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

10,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของ พนักงานส่วนตาบลลูกจ้างพนักงานจ้าง เช่น ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมบารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้
1) ค่าจ้างแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2) ค่าสิ่งของที่จัดซื้อมาในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัดสุ
ค่าวัสดุ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ หลอดไฟ เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตส์ไฟฟ้า เป็นต้น รายจ่ายซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

60,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ทราย สี ทินเนอร์ กระเบื้อง
สังกะสี ฯลฯ รายจ่ายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าและสิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปก ครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

100,000

บาท

รวม

13,600

บาท

รวม

13,600

บาท

จานวน

13,600

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะและราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณปี 2561 ประจา
เดือน มกราคม 2561ดังนี้
1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2. ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
3. มีระบบแฟลชในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือ
เมื่อต้องการเปลี่ยน
5. สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1หน้า 26 ลาดับที่ 16
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,178,471

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,178,471

บาท

จานวน

1,178,471

บาท

รวม

125,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

125,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

125,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 169 ลาดับที่ 14
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน

50,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสว่างแดนดิน
1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสว่างแดนดินเพื่อขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า หมู่ที่ 2 บ้านหนามแท่งใหญ่ ตาบลบ้านถ่อน เป็นเงิน 383,931
บาท
2.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสว่างแดนดินเพื่อขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า หมู่ที่ 4 บ้านหนามแท่งน้อย ตาบลบ้านถ่อน เป็นเงิน 402,222
บาท
3.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสว่างแดนดินเพื่อขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งปลากัดน้อย ตาบลบ้านถ่อน เป็นเงิน 392,318
บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่
สุดที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อน
ทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29
มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 203 ลาดับที่ 21
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา กิจกรรมการ
บาบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 186 ลาดับที่ 11
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20,000

บาท

20,000

บาท

รวม

500,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

500,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 184 ลาดับที่ 4
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
จานวน

250,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 184 ลาดับที่ 1
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอสว่างแดนดิน

100,000

บาท

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 195 ลาดับที่ 2
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับ
สนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น 1) จัด
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย การจัดฝึก
อบรม ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 2) การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รัก
สามัคคีของประชาชนในชาติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 192 ลาดับที่ 13
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ

เพื่อจ่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอาเภอสว่างแดน
ดิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 185 ลาดับที่ 7

จานวน
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000

บาท

วัสดุกีฬา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ
เปตอง ฯลฯ รายจ่ายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าและสิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

100,000

บาท

รวม

4,119,000

บาท

รวม

4,119,000

บาท

รวม

4,119,000

บาท

จานวน

275,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 488.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบเลขที่ 02/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1หน้า 4 ลาดับที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาล
จานวน

475,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40*1.00
เมตร ปากรางลิ้น พร้อมยาแนวรอยต่อ จานวน 6 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบเลขที่ 04/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1หน้า 5 ลาดับที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคาเจริญ
จานวน

475,000

บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านถ่อน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านคาเจริญ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร ท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30*1.00
เมตร ปากรางลิ้น พร้อมยาแนวรอยต่อ จานวน 24 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบเลขที่ 06/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1หน้า 10 ลาดับที่ 4
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งปลากัดใหญ่

จานวน

475,000

บาท

75,000

บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งปลากัดใหญ่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 552 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ เป็นเงิน 306,000 บาท ตามแบบเลข
ที่ 07/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อนกาหนด
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งปลากัดใหญ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ เป็นเงิน 169,000 บาท ตามแบบเลข
ที่ 08/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1หน้า 6 ลาดับที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งปลากัดน้อย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งปลากัดน้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 132 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเลขที่ 10/2562 ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 137 ลาดับที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างถนนทางหลวงหมาย จานวน
เลข 2091 กับ อบต.บ้านถ่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข 2091 กับ อบต.บ้านถ่อน
กว้าง 11.70 เมตร ยาว 10.55 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 123.43 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 13/2562 ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1หน้า 9 ลาดับที่ 3
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกเจริญ จานวน

69,000

บาท

475,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาเร็จรูป พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท1
ี่ 0 บ้านโคกเจริญ
กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 267.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบเลขที่ 12/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1หน้า 9 ลาดับที่ 6
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพธิชัย
จานวน

475,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาเร็จรูป พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพธิชัย
กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 267.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบเลขที่ 11/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1หน้า 8 ลาดับที่ 5
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านหนามแท่ง
จานวน
ใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาเร็จรูป พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนามแท่งใหญ่
กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 42.00 เมตร ตามแบบเลขที่
03/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 145 ลาดับที่ 45
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวแพ จานวน

75,000

บาท

475,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาเร็จรูป พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวแพ
กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 268.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบเลขที่ 09/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1หน้า 7 ลาดับที่ 4
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านถ่อน
จานวน

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อน ตามแบบเลขที่ 01/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1หน้า 10 ลาดับที่ 5
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 - 10
จานวน

500,000

บาท

75,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-10 ขนาดหรือ
เนื้อทีโครงการ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 7,356 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
เลขที่ 14/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อนกาหนด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
หน้า 140 ลาดับที่ 23
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนามแท่ง จานวน
น้อย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนามแท่งน้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00
เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 208.00
ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 05/2562 ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านถ่อนกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 138 ลาดับที่ 15
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

20,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

งานกิจการประปา

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

10,702,119

บาท

รวม

10,702,119

บาท

รวม

10,702,119

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าพร้อมกับหัก
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสานักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

230,119

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรักน้า รักป่า รักแผ่นดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการรักน้ารักป่ารักษาแผ่นดิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7รอบ 84 พรรษาใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและป่ารวมทั้งสร้างจิตสานึกของประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0801.2/ว1060
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 194 ลาดับที่ 4
แผนงานการพาณิชย์

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมบารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้
1) ค่าจ้างแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัดสุ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

วันที่พิมพ์ : 14/11/2561 14:13:21

หน้า : 31/33

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552และได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุโดยมี
ผู้สูงอายุจานวน 901 คน ตามรายละเอียดดังนี้
1) อายุ 60-69ปี จานวน 550 คนๆละ 600 บาท จานวน12 เดือน
เป็นเงิน 3,960,000 บาท
2) อายุ 70-79ปี จานวน 261คนๆละ700 บาท จานวน12 เดือน
เป็นเงิน 2,192,400 บาท
3)อายุ 80-89ปี จานวน 79 คนๆละ 800 บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 758,400 บาท
4)อายุ 90ปีขึ้นไป จานวน11 คนๆละ1,000 บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 132,000บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 รวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดที่ได้แสดงความจานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอ
รับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วโดยคนพิการ
ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) ผู้พิการ จานวน 250 คนๆ
ละ 800 บาท จานวน12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

7,042,800

บาท

2,400,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้ดูแลไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 30 คน จานวน12 เดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

180,000

บาท

หน้า : 32/33
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สารองจ่าย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ เป็น
ต้น ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0313.4/ว 667ลงวันที่ 12
มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76
ลงวันที่ 13มกราคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/4515 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2548
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810/ว526
ลงวันที่ 8มีนาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว526
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.4/ว1064
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท0810.4/ว1173
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว1520
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2145
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว608
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว1077
ลงวันที่ 17เมษายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

300,000

บาท

จานวน

284,200

บาท

จานวน

60,000

บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น รวมทั้งสถาน
บริการทางเลือกและให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นหรือพื้นที่
1) จัดสรรให้เทศบาล/อบต. 45 บาท/ประชากรในพื้นที่
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ทุนการศึกษาสาหรับผู้ดูแลเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาสาหรับผู้ดูแลเด็ก 2 คนๆ
ละ 30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 14/11/2561 14:13:21

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อส่งสมทบ กบท.โดยคานวณจากประมาณการรายรับส่งสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยคานวณจากประมาณการราย
รับทุกประเภทตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปียกเว้นประเภท
พันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนไม่นามาคานวณ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
และหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

หน้า : 33/33

205,000

บาท

หน้า : 1/16
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

284,200

ทุนการศึกษาสาหรับผู้
ดูแลเด็ก

60,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

230,119

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,042,800

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

205,000

สารองจ่าย

300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,400,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

577,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

59,520

เงินเดือนพนักงาน

680,640

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 2/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

284,200

ทุนการศึกษาสาหรับผู้
ดูแลเด็ก

60,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

230,119

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,042,800

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

205,000

สารองจ่าย

300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,400,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

42,120

42,120

1,800,000

1,800,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

86,400

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

42,120

42,120

2,265,500

3,700,000

84,000

84,000

73,740

271,680

404,940

1,924,560

4,842,810

7,448,010

42,000

210,000

294,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

857,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง

หน้า : 3/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันสาคัญต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทาเว็บไซต์อบต.บ้าน
ถ่อน

งบดาเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10
ค่าใช้จ่ายในการขยาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 4/16
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แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

60,000

100,000

190,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

976,537

976,537

ค่าเช่าบ้าน

106,000

106,000

5,000

15,000

25,000

220,000

550,000

825,000

30,000

30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รวม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันสาคัญต่างๆ

50,000

50,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทาเว็บไซต์อบต.บ้าน
ถ่อน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

30,000

50,000

100,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

50,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

30,000

- โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

80,000

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10

100,000

100,000

ค่าใช้จ่ายในการขยาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต

25,000

25,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

50,000

100,000

100,000

หน้า : 5/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านถ่อน
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

250,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอ
สว่างแดนดิน

100,000

โครงการจัดทาแผน
ชุมชนตาบลบ้านถ่อน
โครงการจัดทาแผน
และประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,000

10,000

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จ งานรัฐพิธี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประชุมชี้แจง
แนวทางการดาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

25,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดสวัสดิการและ
กิจกรรมผู้สูงอายุ

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มสตรี และ
ประชาชนทั่วไป

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะ

20,000

หน้า : 6/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย

รวม

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

200,000

230,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านถ่อน

200,000

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

250,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอ
สว่างแดนดิน

100,000

โครงการจัดทาแผน
ชุมชนตาบลบ้านถ่อน

10,000

โครงการจัดทาแผน
และประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จ งานรัฐพิธี

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

30,000

โครงการประชุมชี้แจง
แนวทางการดาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

25,000

25,000

โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

90,000

90,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

25,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดสวัสดิการและ
กิจกรรมผู้สูงอายุ

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มสตรี และ
ประชาชนทั่วไป

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะ

20,000

หน้า : 7/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ป่วยด้อย
โอกาส และครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้
ที่พึ่ง

50,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก กรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการรักน้า รักป่า
รักแผ่นดิน

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมทักษะ
และพัฒนาการเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
โครงกาารปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

50,000

600,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

60,000

หน้า : 8/16

วันที่พิมพ์ : 14/11/2561 14:14:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ป่วยด้อย
โอกาส และครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้
ที่พึ่ง

50,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก กรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

30,000

โครงการรักน้า รักป่า
รักแผ่นดิน

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

รวม

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000

15,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
และพัฒนาการเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
โครงกาารปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

1,282,690

1,282,690

30,000

30,000

20,000

20,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

200,000

850,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

20,000

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

70,000

250,000

250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน้า : 9/16

วันที่พิมพ์ : 14/11/2561 14:14:59

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
วัสดุกีฬา

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

งบดาเนินงาน

วัสดุการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้อง
ประชุม
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

100,000
10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 10/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุกีฬา

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

30,000
20,000

30,000

40,000

1,657,513

1,657,513
100,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

100,000

110,000

30,000

30,000

100,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

60,000

20,000

วัสดุก่อสร้าง

งบดาเนินงาน

รวม

100,000
150,000

3,000

150,000
3,000

400,000

400,000

ค่าบริการไปรษณีย์

5,000

5,000

ค่าบริการโทรศัพท์

20,000

20,000

53,700

53,700

9,000

9,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน

11,600

11,600

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

8,500

8,500

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

21,000

21,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สานักงาน

32,000

32,000

7,900

7,900

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้อง
ประชุม
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

หน้า : 11/16

วันที่พิมพ์ : 14/11/2561 14:14:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องทาน้า
ร้อนน้าเย็น
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล

13,600

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อน

275,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาล

475,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านคาเจริญ

475,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งปลากัด
ใหญ่

475,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งปลากัด
น้อย

75,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างถนนทาง
หลวงหมายเลข 2091
กับ อบต.บ้านถ่อน

69,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโคกเจริญ

475,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 12/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

17,700

17,700

6,000

6,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องทาน้า
ร้อนน้าเย็น
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล

13,600

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อน

275,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาล

475,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านคาเจริญ

475,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งปลากัด
ใหญ่

475,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งปลากัด
น้อย

75,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างถนนทาง
หลวงหมายเลข 2091
กับ อบต.บ้านถ่อน

69,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านโคกเจริญ

475,000

หน้า : 13/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
บ้านโพธิ์ชัย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

475,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้าน
หนองบัวแพ

475,000

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าวประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
ถ่อน

200,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 10

500,000

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
จ้างที่ปรึกษาให้แก่
หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรอื่นๆ
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

แผนงานการเกษตร

75,000

รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

แผนงานการ
พาณิชย์

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้าน
หนามแท่งใหญ่

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 บ้านหนามแท่ง
น้อย

งบรายจ่ายอื่น

แผนงานงบกลาง

อุดหนุนเทศบาลตาบล
สว่างแดนดินสาหรับ
สนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธี
อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตาบลแวง
อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตาบลสว่าง
แดนดิน

75,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 14/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
บ้านโพธิ์ชัย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

475,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้าน
หนามแท่งใหญ่

75,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้าน
หนองบัวแพ

475,000

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าวประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
ถ่อน

200,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 10

500,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 บ้านหนามแท่ง
น้อย

75,000

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
จ้างที่ปรึกษาให้แก่
หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรอื่นๆ

30,000

30,000

อุดหนุนเทศบาลตาบล
สว่างแดนดินสาหรับ
สนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธี

30,000

30,000

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตาบลแวง

10,000

10,000

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตาบลสว่าง
แดนดิน

3,000

3,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

หน้า : 15/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านสาหรับการ
ดาเนินงานตาม
โครงการพระราชดาริ
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอสว่าง
แดนดิน
รวม

1,178,471
10,702,119

50,000

20,000

4,119,000

500,000

125,000

3,436,331

160,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านสาหรับการ
ดาเนินงานตาม
โครงการพระราชดาริ
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

200,000

200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,760,000

2,760,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอสว่าง
แดนดิน
รวม

1,178,471
255,000

9,455,903

100,000

14,076,647

43,000,000

