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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง
อําเภอ สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,437,877

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,174,860

บาท

รวม

2,916,720

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (20,400x12)=224,800 บาท
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน (11,220x2x12)=269,280
บาท
-ตามระบเ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

514,080

บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
จํานวน
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (1,750x12)= 21,000 บาท
-รองนายก อบต. 2 คน (880x2x12)=21,120 บาท
-ตามระบเ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (1,750x12)= 21,000 บาท
-รองนายก อบต. 2 คน (880x2x12)=21,120 บาท
-ตามระบเ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

42,120

บาท

42,120

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จํานวน
ตําบล
ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (7,200x12) = 86,400 บาท
-ตามระบเ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (11,220x12) = 134,640 บาท
-รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (9,180x12)=110,160
บาท
-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 22
คน (7,200x12)=1,900,800 บาท
-เลขานุการสภาองคืการบริหารส่วนตําบล (7,200x12)=86,400 บาท
-ตามระบเ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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86,400

บาท

2,232,000

บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

4,258,140

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนระดับใน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 8 ตําแหน่ง ดังนี้
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล =478,500 บาท รายละเอียดดังนี้
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562 (39,190x6=235,140 บาท)
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30
กันยายน 2562 (40,560x6=243,360 บาท)
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล =362,820 บาท รายละเอียดดังนี้
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562 (29,680x6=178,080 บาท)
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30
กันยายน 2562 (30,790x6=184,740 บาท)
3.หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล =382,740 บาท ราย
ละเอียดดังนี้
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562 (31,340x6=188,040 บาท)
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30
กันยายน 2562 (32,450x6=194,700 บาท)
4.นักทรัพยากรบุคคล =194,640 บาท รายละเอียดดังนี้
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562 (15,840x6=95,040 บาท)
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30
กันยายน 2562 (16,600x6=99,600 บาท)
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน=293,880 บาท รายละเอียดดังนี้
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562 (24,010x6=144,060บาท)
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30
กันยายน 2562 (24,970x6=149,820 บาท)
6.นักจัดการงานทั่วไป =271,500 บาท รายละเอียดดังนี้
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562 (22,170x6=133,020 บาท)
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30
กันยายน 2562 (23,080x6=138,480บาท)
7.เจ้าพนักงานธุรการ =185,160 บาท รายละเอียดดังนี้
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562 (15,140x6=90,840บาท)
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30
กันยายน 2562 (15,720x6=185,160 บาท)
8.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย =297,900 บาท (กรณี
ตําแหน่งว่างคิดเงินเดือนตามสูตรการคํานวณแผนอัตรากําลัง 3 ปี
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

2,467,140

บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิและเงิน
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1
อัตรา
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

จํานวน

24,000

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี้
1.เงินประจําตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล (7,000x12=84,000 บาท)
2.เงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล (7,000x12=84,000 บาท)
3.เงินประจําตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล (3,500x12=42,000 บาท)
4.เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล (3,500x12=42,000 บาท)
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง จํานวน 9 อัตราดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (11,960x12=143,520 บาท)
2.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (14,520x12=174,240 บาท)
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (12,280x12=147,360บาท)
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (11,960x12=143,520 บาท)
5.ช่างเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (12,730 x12=152,760 บาท)
6.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (15,060x12=180,720 บาท)
7.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (19,640x12=235,680 บาท)
8.พนักงานขับรถยนต์ (10,110x12=121,320บาท)
9.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (9,780x12=117,360 บาท)
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

จํานวน

252,000

บาท

จํานวน

1,416,480

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับเงินเพิ่มต่าง ๆ จํานวน 6 อัตรา
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

98,520

บาท
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งบดําเนินงาน

รวม

2,054,917

บาท

รวม

225,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี 2562
เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ของ สํานักปลัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 143 ลําดับ
ที่ 16

210,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

รวม

1,219,917

บาท

จํานวน

84,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อทําความ
สะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคาร ดูแลต้นไม้ ส่วน
หย่อม สนามหญ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 142 ลําดับ
ที่ 60 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าจ้างเหมาบริการ
จํานวน

5,000

บาท

ค่าตอบแทน

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. จํานวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้
บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้่างเหมาคนงานทั่วไป

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ
ค่าบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม รวมถึงจ้างเหมา
ในการดําเนินการด้านต่างๆ และอื่นๆ
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ค่าวารสาร

จํานวน

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 142
ลําดับที่ 60 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
(1) ค่ารับรอง จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 142 ลําดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน รวมถึงผู้เข้าประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม
ประชุม
-ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 142 ลําดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ต่าง ๆ
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูรฯ
วันเฉลิมพระชนพรรณษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันปิยมหาราช เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 142 ลําดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5,000

บาท

60,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีค่าใช้จ่าย จํานวน 5,000 บาท ประกอบด้วย
ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํา
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

280,000

บาท

จํานวน

706,317

บาท

จํานวน

13,600

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมศัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่และ
พนักงานจ้างตลอดจนผู้มีสิทธิ์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายนการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 143 ลําดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 139 ลําดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน
ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 141 ลําดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน จํานวน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในการจัดทํา เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับตําบล
ประจําปี พ.ศ.2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ในการจัดทํา เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยการจัดเวทีประชุมประชาคม
ระดับตําบล ประจําปี พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 139 ลําดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
ทบทวน เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) โดยการจัดประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน ประจําปี พ.ศ.2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําทบทวน เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยการจัดประชุมประชาคม
ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 139 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

30,000

บาท

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการในวันสําคัญของทาง
ราชการตามโอกาสที่มีความจําเป็น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 143 ลําดับที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

5,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

20,000

บาท

รวม

275,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ
ภายในสํานักงานปลัด อบต.โคกสว่าง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 2
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วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น นํ้ายาล้างห้องนํ้า
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

15,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ส่วนกลาง
รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกนํ้าดับเพลิงเอนกประสงค์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของรถยนต์ส่วนกลาง
รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกนํ้าดับเพลิงเอนกประสงค์
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น นํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

70,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขยายภาพ แผ่นซีดี-ดีวีดี
พู่กัน สี ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แฟลชไดฟ์
แผ่นกรองแสง หมึกเครื่อปริ้น โปรแกรมต่าง ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

50,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในสํานักงาน หรือกิจการต่างๆ
ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 143 ลําดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

335,000

ค่าบริการโทรศัพท์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ภายในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 143 ลําดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

20,000

บาท
200,000 บาท

บาท
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ค่าบริการไปรษณีย์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์
และอื่นๆ เกี่ยวกับไปรษณีย์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 143 ลําดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

15,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าเช่าซื้อพื้นที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 143 ลําดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

100,000

บาท

รวม

178,100

บาท

รวม

178,100

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

19,500

บาท

จํานวน

17,000

บาท

จํานวน

12,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน
4 ตัว ขนาด 150x74x74 ซม. ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน
5 ตัว ขนาด 150x74x60 ซม. ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(3) ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก จํานวน 1 ชุด
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
จํานวน 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
5) ความจุถังนํ้ามันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 158 ลําดับที่ 60 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สํานักงาน

จํานวน

17,000

บาท

จํานวน

2,600

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ALL In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPC) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 120 GB
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 149 ลําดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
- รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีควาเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 45 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาปรับปรุง และซ่อมแซมครุภัณฑ์

จํานวน

100,000

บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม

1,949,300

บาท

รวม

1,312,200

บาท

รวม

1,312,200

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกอง
คลัง (20,030X6=168,180)+(29,110X6=174,660) เป็น
เงิน 342,840 บาท
2. เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี (14,310X6=85,860)+(14,850X6=89,100) เป็น
เงิน 174,960 บาท
3. เจ้าพนักงาน
พัสดุ (17,690X6=106,140)+(18,440X6=110,640)
เป็นเงิน 216,780 บาท
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ (17,690X6=106,140)+(18,440X6=110,640) เป็น
เงิน 216,780 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

951,360

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนให้ผู้อํานวยการกองคลัง ที่ได้
รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง และสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่า
กับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

42,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการบํารุงรักษา
ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา ระบบต่างๆ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบัน ที่เป็นกลาง
เพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตามมิติการประเมินที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 142 ลําดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (11,960X12) เป็น
เงิน 143,520 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (11,960X12) เป็น
เงิน 143,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตลอดปีงบ
ประมาณ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

287,040

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 2
อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1,325X12) เป็น
เงิน 15,900 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1,325X12) เป็น
เงิน 15,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที่ 3)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

31,800

บาท

หน้า : 14/66
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งบดําเนินงาน

รวม

595,000

บาท

รวม

110,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุ
เป็นเงิอน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 143
ลําดับที่ 16
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล
เป็นเงิน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 143
ลําดับที่ 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

110,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

405,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
ค่ารับรอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการฯลฯ ที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรอง การต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน ตรวจ
งาน ด้านการเงินการคลังและพัสดุของกองคลังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 142
ลําดับที่ 11
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5,000

บาท

ค่าตอบแทน

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหาร จํานวน
ส่วนตําบลโคกสว่าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 141
ลําดับ 4
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ
.2559)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
จํานวน
ส่วนตําบลโคกสว่าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) หน้า 142
ลําดับที่ 7
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ
.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน

หน้า : 15/66

200,000

บาท

50,000

บาท

130,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่างเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปรกติ เช่น ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 ลําดับที่ 3 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
รวม

20,000

บาท

80,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บเอกสารและข้อมูลของทางราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 ลําดับที่ 2
วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด หมึกพิมพ์ เมาส์ ดรัมท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 ลําดับที่ 3 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

50,000

บาท

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง
ตลอดจนผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 143
ลําดับที่ 14
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หน้า : 16/66
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 1 ตัว

รวม

42,100

บาท

รวม

42,100

บาท

จํานวน

3,000

บาท

จํานวน

6,000

บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เก้าอี้นั่งทํางาน มีล้อเลื่อนและพนักพิง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 253
ลําดับที่ 26 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- แบบสองบานเปิด ทึบ ทรงสูง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 153
ลําดับที่ 26
- ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หน้า : 17/66
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
- โดยมีลักษณะดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะแบบ All In One
สําหรับการประมวลผล
- รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิการพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิการได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้ความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักไม่น้อยกว่า 2 GB
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า
2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเขื่อมต่อระบบเครือข่าย (Netwrk Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 สิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้า 46
ลําดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

23,000

บาท

หน้า : 18/66
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จํานวน

2,600

บาท

จํานวน

7,500

บาท

รวม

32,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

32,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

32,000

บาท

32,000

บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีลักษณะดังนี้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
- รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Ltter, Legal และ Custon
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้า 46 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 เครื่อง
- โดยมีลักษณะดังนี้ เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800VA
- รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้า 46 ลําดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดจาก จํานวน
อัคคีภัย ประจําปีงบประมาณ 2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจําปี
งบประมาณ 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 144 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

4,843,170

บาท

รวม

3,155,820

บาท

รวม

3,155,820

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบลและการปรับปรุง
สําหรับพนักงานส่วนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนระดับ
ในระหว่างปีงบประมาณ 2562 จํานวน 8 อัตรา
1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (30,790x6) (31,880x6) =
จํานวน 376,020 บาท
2.ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา (25,970x6) (26,980x6) = จํานวน
317,700 บาท
3.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(16,570x6) (17,310x6) = จํานวน
203,280 บาท
4.ตําแหน่ง ครู คศ.1 จํานวน 1 อัตรา (24,290x6) (25,240x6) =
จํานวน 297,180 บาท
5.ตําแหน่ง ครู คศ.1 จํานวน 1 อัตรา (24,750x6) (25,730x6) =
จํานวน 302,880 บาท
6.ตําแหน่ง ครู คศ.1 จํานวน 2 อัตรา (20,320x6x2) (21,150x6x2) =
จํานวน 497,640 บาท
7.ตําแหน่ง ครู คศ.1 จํานวน 1 อัตรา (19,920x6) (20,740x6) =
จํานวน 243,960 บาท
-ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. (2561-2563)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 897,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,341,660 บาท

2,238,660

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานที่ควร ได้รับตามระเบียบ
ที่กําหนด
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (3,500x12 = 42,000)
-ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2561-2563)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลจํานวน 5 อัตรา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 19,790x12 = 237,480 บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2
อัตรา (12,380x2x12) = 297,120 บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1
อัตรา (12,630x12) = 151,560 บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1
อัตรา (12,860x12) = 154,320 บาท
-ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2561-2563)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 293,280 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 547,200 บาท

จํานวน

840,480

บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา
-ค่าครองชีพชั่วคราว จํานวน 34,680 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
จํานวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาสําหรับเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 แห่ง อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 245 วัน แบ่ง
เป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2/2561 จํานวน163คน จํานวน 123 วัน
ตั้งไว้ 400,980 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูบมุง (68x20x123) เป็นเงิน 167,280
บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก (49x20x123) เป็นเงิน 120,540
บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ (46x20x123) เป็นเงิน
113,160 บาท
ช่วงที่ 2 ประจําปีการศึกษา 1/2562 จํานวน 178 คน จํานวน 122 วัน
ตั้งไว้ 434,320 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูบมุง
(73x20x122) เป็นเงิน
178,120 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก
(54x20x122) เป็นเงิน
131,760 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ (51x20x122) เป็นเงิน
124,440 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนํา
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564
) หน้าที่ 133 ลําดับที่ 5
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

34,680

บาท

รวม
รวม

1,680,550

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม

1,390,550

บาท

จํานวน

835,300

บาท

บาท
40,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรม
จํานวน
พัฒนาผู้เรียน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 3 แห่ง อัตราคนละ 430 บาทต่อคนต่อปี แยก
เป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูบมุง
(23x430) เป็นเงิน 9,890 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก
(15x430) เป็นเงิน 6,450 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ (17x430) เป็นเงิน 7,310
บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

23,650

บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบ จํานวน
นักเรียน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปีในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 3 แห่ง อัตราคนละ 300 บาทต่อคนต่อปี แยกเป็น

16,500

บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูบมุง
(23x300) เป็นเงิน 6,900 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก
(15x300) เป็นเงิน 4,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ (17x300) เป็นเงิน 5,100
บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 4
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
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ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
จํานวน
เรียน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปีในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจํานวน 3 แห่ง อัตราคนละ 200 บาทต่อคนต่อปี แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูบมุง
(23x200) เป็นเงิน 4,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก
(15x200) เป็นเงิน 3,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ (17x200) เป็นเงิน 3,400
บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

11,000

บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การ จํานวน
เรียน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปีในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 3 แห่ง อัตราคนละ 200 บาทต่อคนต่อปี แยกเป็น

11,000

บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูบมุง
(23x200) เป็นเงิน 4,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก
(15x200) เป็นเงิน 3,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ (17x200) เป็นเงิน 3,400
บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 3
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
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277,100

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

140,000

บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สํารับการ
จํานวน
จัดการเรียนการสอน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
สําหรับการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 แห่ง อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี ประจําปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูบมุง
(68x1,700) เป็นเงิน 115,600
บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก
(49x1,700) เป็นเงิน 83,300
บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ (46x1,700) เป็นเงิน 78,200
บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 125
ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าชุดรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 126
ลําดับที่ 9
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2543
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564
) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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7,000

บาท

9,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม

170,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ในสํานักงานกองการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 140
ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 12,873 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 17,127 บาท

30,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 แห่ง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 140
ลําดับที่ 5
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

30,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
ในสังกัด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดตามระบบประกันคุณภาพ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 127
ลําดับที่ 13
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ จํานวน
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 126
ลําดับที่ 8
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
ที่จําเป็นที่ อบต. รับผิดชอบและที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 140
ลําดับที่ 3 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ

จํานวน
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วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 133
ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ้น
แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 140
ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง
ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 143
ลําดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิตมีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อ
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 16
ข้อ 42
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รวม

80,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

รวม

6,800

บาท

รวม

6,800

บาท

จํานวน

4,300

บาท
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เครื่องสํารองไฟ

จํานวน

2,500

บาท

รวม

5,216,963

บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 22 ข้อ 61
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดําเนินงาน

รวม

1,898,963

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,898,963

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จํานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
แห่ง คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ซึ่งแยกเป็นรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ช่วงที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2/2561 จํานวน 163 คน จํานวน 130 วัน
ตั้งไว้ 156,171 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูบมุง
จํานวน 68 คน เป็นเงิน
65,151 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก
จํานวน 49 คน เป็นเงิน 46,947
บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ จํานวน 46 คน เป็นเงิน 44,073
บาท
ช่วงที่ 2 ประจําปีการศึกษา 1/2562 จํานวน 178 คน จํานวน 130 วัน
ตั้งไว้ 170,544 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูบมุง
จํานวน 73 คน เป็นเงิน
69,942 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก
จํานวน 54 คน เป็นเงิน
51,738 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ
จํานวน 51 คน เป็นเงิน
48,864 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 134
ลําดับที่ 7
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมายเหตุ เพื่อรองรับการรับเด็กที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดจํานวน 15 คน
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน ตั้งไว้รวม 1,572,248 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กอนุบาล-ป.6 จํานวน 6 แห่ง

1,898,963

บาท

ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ซึ่งแยกเป็นรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ช่วงที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2/2561 จํานวน 814 คน จํานวน 130 วัน
ตั้งไว้ 779,896 บาท
1. ร.ร. บ้านวังคกอูบมุง
จํานวน 116 คน เป็นเงิน 111,140
บาท
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2. ร.ร. บ้านโคกสว่าง
จํานวน 218 คน เป็นเงิน 208,866
บาท
3. ร.ร. บ้านคุ้ม
จํานวน 136 คน เป็นเงิน 130,302 บาท
4. ร.ร. บ้านกะแอก
จํานวน 131 คน เป็นเงิน 125,512
บาท
5. ร.ร. บ้านนาดี
จํานวน 54 คน เป็นเงิน 51,738 บาท
6. ร.ร. บ้านสระดอกเกษ
จํานวน 159 คน เป็นเงิน 152,338 บาท
ช่วงที่ 2 ประจําปีการศึกษา 1/2562 จํานวน 827 คน จํานวน 130 วัน
ตั้งไว้ 792,352 บาท
1. ร.ร. บ้านวังคกอูบมุง
จํานวน 115 คน เป็นเงิน 110,182 บาท
2. ร.ร. บ้านโคกสว่าง
จํานวน 221 คน เป็นเงิน 211,741 บาท
3. ร.ร. บ้านคุ้ม
จํานวน 143 คน เป็นเงิน 137,009 บาท
4. ร.ร. บ้านกะแอก
จํานวน 135 คน เป็นเงิน 129,344
บาท
5. ร.ร. บ้านนาดี
จํานวน 54 คน เป็นเงิน 51,738 บาท
6. ร.ร. บ้านสระดอกเกษ
จํานวน 159 คน เป็นเงิน 152,338
บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 134
ลําดับที่ 8
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หมายเหตุ เพื่อรองรับการรับเด็กที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562
ในโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง
หมด จํานวน 13 คนทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน

รวม

3,318,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,318,000

บาท

จํานวน

36,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์มิตรกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ศึกษาโคกสว่างคุ้มฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายสายสัมพันธ์ฉันท์มิตรกลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาโคกสว่างคุ้ม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 127
ลําดับที่ 14
-เป็นไปตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกะแอก

จํานวน

532,000

บาท

จํานวน

558,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านกะแอก 131 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน แยกเป็น 2
ช่วง
ช่วงที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2/2561 (131x20x100) เป็นเงิน
262,000 บาท
ช่วงที่ 2 ประจําปีการศึกษา 1/2561 (135x20x100) เป็นเงิน
270,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 133
ลําดับที่ 6
-เป็นไปตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคุ้ม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านคุ้ม จํานวน 136 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน แยกเป็น 2
ช่วง
ช่วงที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2/2561 (136x20x100) เป็นเงิน
272,000 บาท
ช่วงที่ 2 ประจําปีการศึกษา 1/2562 (143x20x100) เป็นเงิน
286,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 133
ลําดับที่ 6
-เป็นไปตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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จํานวน

878,000

บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาดี
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านนาดี 54 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน แยกเป็น 2
ช่วง
ช่วงที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2/2560 (54x20x100)
เป็นเงิน
108,000 บาท
ช่วงที่ 2 ประจําปีการศึกษา 1/2561 (54x20x100) เป็นเงิน
108,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 133
ลําดับที่ 6
-เป็นไปตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

216,000

บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
โคกสว่าง
218คนๆละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน แยกเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2/2561 (218x20x100)
เป็นเงิน
436,000 บาท
ช่วงที่ 2 ประจําปีการศึกษา 1/2561 (221x20x100) เป็นเงิน
442,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 133
ลําดับที่ 6
-เป็นไปตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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จํานวน

462,000

บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านสระดอกเกษ 159 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน แยก
เป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2/2561
(159x20x100) เป็นเงิน
318,000 บาท
ช่วงที่ 2 ประจําปีการศึกษา 1/2561
(159x20x100)
เป็นเงิน
318,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 133
ลําดับที่ 6
-เป็นไปตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

636,000

บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านวังคกอูบมุง 116 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน แยก
เป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2/2561 (116x20x100)
เป็นเงิน
232,000 บาท
ช่วงที่ 2 ประจําปีการศึกษา 1/2562 (115x20x100)
เป็นเงิน
230,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 133
ลําดับที่ 6
-เป็นไปตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

408,200

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

408,200

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

408,200

บาท

จํานวน

100,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราราชกุมารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าไซริ่ง เข็ม ถุงมืออนามัย
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 128
ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

58,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน
ผู้ทีได้รับมอบหมายให้ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 5) มาตรา 67 (3)
ในการทําหน้าที่ป้องกันและระงับโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 128
ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,200

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสํานึกในการพัฒนาตําบลโคกสว่าง เพื่อการ
บริหารจัดการขยะระยะต่อเนื่องประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสํานึกในการ
พัฒนาตําบลโคกสว่าง เพื่อการบริหารจัดการขยะระยะต่อเนื่อง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ เงินรางวับ อาหารว่าง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข บ้านกะแอก หมู่ที่ 5
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ บ้านกะแอก หมู่ที่ 5
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนะการและ
สุขภาพเด็ก จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนะการ
และสุขภาพเด็ก บ้านกะแอก หมู่ที่ 5
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
บ้านกะแอก หมู่ที่ 5
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนบ้านกะแอก หมู่ที่ 5
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข บ้านนาดี หมู่ที่ 6
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ประสงค์ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน บ้านนาดี หมู่ที่ 6
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนะการและ
สุขภาพเด็ก จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนะการ
และสุขภาพเด็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 6
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่
สู่ลูก จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 6
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนบ้านนาดี หมู่ที่ 6
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท

หน้า : 35/66

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข บ้านสระดอกคูณ
หมู่ที่ 12
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NO1 จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NO1 บ้านสระดอกคูร
หมู่ที่ 12 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนะการและ
สุขภาพเด็ก จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนะการ
และสุขภาพเด็ก บ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ 12
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก จํานวน 6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก บ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ 12
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท

หน้า : 36/66

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 9
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัยใส่ใจ
พัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัย
ใส่ใจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
หมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพหมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
จํานวน
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองอะลาง
หมู่ที่ 11
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
บ้านหนองอะลาง หมู่ที่ 11 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน บ้านหนองอะลาง หมู่ที่ 11
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัยใส่ใจ
พัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัย
ใส่ใจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี บ้านหนองอะลาง หมู่ที่ 11
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
หมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพหมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน
บ้านหนองอะลาง หมู่ที่ 11
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

หน้า : 37/66

20,000

บาท

หน้า : 38/66
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านวังคก
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
บ้านวังคก หมู่ที่ 1 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน บ้านวังคก หมู่ที่ 1
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัยใส่ใจ
พัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัย
ใส่ใจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 1 บ้านวังคก
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
หมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพหมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน
บ้านวังคก หมู่ที่ 1
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
จํานวน
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านอูบมุง
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
หมู่ที่ 2 บ้านอูบมุง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน บ้านอูบมุง หมู่ที่ 2
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัยใส่ใจ
พัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัย
ใส่ใจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 2 บ้านอูบมุง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
หมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพหมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน
บ้านอูบมุง หมู่ที่ 2
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัยใส่ใจ
พัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัย
ใส่ใจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
หมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพหมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านคุ้ม
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
หมู่ที่ 4 บ้านคุ้ม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัยใส่ใจ
พัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัย
ใส่ใจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 4 บ้านคุ้ม
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
หมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพหมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน
บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
จํานวน
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ 10
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ 10
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนะการและ
สุขภาพเด็ก จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนะการ
และสุขภาพเด็ก บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ 10
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
จํานวน 6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
บ้านกะแอกเหนื หมู่ที่ 10
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

หน้า : 42/66

20,000

บาท

หน้า : 43/66

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NO1 จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NO1 บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนะการและ
สุขภาพเด็ก จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนะการ
และสุขภาพเด็ก บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนบ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท

หน้า : 44/66
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจําปีงบประมาณ 2562
บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัยใส่ใจ
พัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัย
ใส่ใจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
หมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพหมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน
บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท

หน้า : 45/66

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

1,028,950

บาท

รวม

843,060

บาท

รวม

843,060

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนระดับใน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 330,060 บาท
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562 (26,980x6=161,880 บาท)
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30
กันยายน 2562 (28,030x6=168,180 บาท)
2. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 237,600 บาท
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562 (19,480x6=116,880 บาท)
-เงินเดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30
กันยายน 2562 (20,120x6=120,720 บาท)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
(กองสวัสดิการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

567,660

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม (3,500x12=42,000 บาท)
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
(กองสวัสดิการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตลอดปีงบ
ประมาณตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ตําแหน่งผุ้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน (19,450x12=233,400 บาท)
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
(กองสวัสดิการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

233,400

บาท

รวม

161,890

บาท

รวม

11,890

บาท

จํานวน

7,600

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 2562 ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 143 ลําดับที่ 16 (กองสวัสดิการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (กอง
สวัสดิการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

4,290

บาท

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐของผู้ จํานวน
สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการภาครัฐของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่า
เอกสาร แผ่นพับ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 132
ลําดับที่ 11 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

110,000

บาท

10,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ ผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 132 ลําดับ
ที่ 9 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติ่มถึงฉบับ
ที่ 3 (กองสวัสดิการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ
. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 140
ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

20,000

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป้นค่าวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่าย
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ อุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 140
ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการ)

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์
แผ่นซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

20,000

บาท

รวม

24,000

บาท

รวม

24,000

บาท

จํานวน

8,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานทึบ 2 บาน
ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 155 ลําดับที่ 37 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

บาท

บาท
20,000 บาท

หน้า : 48/66

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 152 ลําดับที่ 17 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

16,000

บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 362,820.00 บาท
- เงินเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 (29,680X6)
= 178,080.00 บาท
- เงินเดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 (30,790X6)
= 184,740.00 บาท
2. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 212,220.00 บาท
- เงินเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 (17,310X6)
= 103,860.00 บาท
- เงินเดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 (18,060X6)
= 108,360.00 บาท
3. นายช่างโยธา จํานวน 297,900.00 บาท
(กรณีตําแหน่งว่างคิดเงินเดือนตามสูตรการคํานวนแผนอัตรากําลัง)

รวม

1,989,780

บาท

รวม

1,419,780

บาท

รวม

1,419,780

บาท

จํานวน

872,940

บาท

24,000

บาท

42,000

บาท

427,920

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตลอดปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562 และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานส่วนตําบล
- นายช่างโยธา
จํานวน 24,000.00 บาท
เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนให้ผู้อํานวยการกองช่าง ที่ได้
รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนเงินประจํา
ตําแหน่ง และสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่
1. ผู้อํานวยการกองช่าง (3,500X12) = 42,000.00 บาท
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจตลอดปีงบ
ประมาณ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.2562
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (12,170X12) = 146,040.00 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (11,990X12) = 143,880.00 บาท
3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(11,500X12) = 138,000.00 บาท
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1,115X12) = 13,380.00 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา(1,295X12)= 15,540.00 บาท
3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (2,000X12) = 24,000.00 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(ฉบับ
ที่ 3)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

52,920

รวม
รวม

490,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ให้แก่พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

10,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล - เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ
.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

10,000

บาท

รวม

330,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าตรวจสอบคุณภาพนํ้า

บาท

บาท
20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภคภายในเขต อบต.โคก
สว่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 143
ลําดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การสํารวจแนวเขตพื้นที่ตําบลโคกสว่าง
- เพื่อใช้ในการดําเนินการตามโครงการการสํารวจแนวเขตพื้นที่ตําบล
โคกสว่างเพื่อดําเนินการกรณีบุกลุกที่สาธารณะ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้า143 ลําดับ
ที่ 12ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จํานวน

110,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปรกติ เช่น ซ่อมแซมเครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็น
ต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 140
ลําดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

100,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

140,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในกิจการของ อบต.โคก
สว่าง เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 140
ลําดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

50,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ
กระเบื้อง ปูน ซีเมนต์ ทราย ค้อน ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140
ลําดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

20,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ประเภทต่าง ๆเช่น สารส้ม สารเคมี
ต่างๆ คลอลีน ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า140
ลําดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด หมึกพิมพ์ เมาส์ ดรัมส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 140
ลําดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

60,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล เจ้าหน้าที่
และพนักงานจ้างตลอดจนผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
พ.ศ. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร

รวม

80,000

บาท

รวม

80,000

บาท

จํานวน

6,000

บาท

จํานวน

21,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง
- โดยมีคุณลักษณะดังนี้ แบบสองเปิดทึบ ทรงสูง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 151
ลําดับที่ 14
- ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค)
- เพื่อเป็นค่าจัดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
ลักษณะ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน๊ตบุ๊ค) สําหรับงานกอง
ช่าง
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (GraphicsProcessing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้า 47 ลําดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จํานวน

53,000

รวม
รวม

4,148,900

รวม

4,148,900

บาท

292,820

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านนาดี หมู่ที่ 6 ต.โคกสว่าง อ
จํานวน
.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านนา
ดี หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสว่าง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 88 ลําดับ
ที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

287,100

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7 ต.โคก
จํานวน
สว่าง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านสระ
ดอกเกษ หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสว่าง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 88 ลําดับ
ที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

274,750

บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา สําหรับกระดาษ A3

บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง
- รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- โดยมีลักษณะดังนี้ เครื่องเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา สําหรับกระดาษ A3 สําหรับงานกองช่าง
- รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้า 47 ลําดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านกะแอก หมู่ที่ 5 ต.โคกสว่าง จํานวน
บ้านคําสว่าง ต.ค้อน้อย อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ใน
บ้านกะแอก หมู่ที่ 5 ตําบลโคกสว่าง – บ้านคําสว่าง ตําบลค้อ
น้อย อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 475.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 87 ลําดับ
ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 204,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 88,820 บาท

บาท
4,148,900 บาท

หน้า : 54/66

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ต.โคก จํานวน
สว่าง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน
หนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ตําบลโคกสว่าง อําเภอสําโรง จังหวัด
อุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00
เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 88 ลําดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

277,560

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 – บ้านอูบมุง หมู่ จํานวน
ที่ 2 อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอง
หว้า หมู่ที่ 9 – บ้านอูบมุง หมู่ที่ 2 ตําบลโคกสว่าง อําเภอสําโรง จังหวัด
อุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00
เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460.00
ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 90 ลําดับ
ที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

287,100

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ตําบลโคกสว่าง

จํานวน

490,110

บาท

ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 – หน้าวัดป่าบ้านคุ้ม ต จํานวน
.โคกสว่าง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคุ้ม หมู่
ที่ 4 – หน้าวัดป่าบ้านคุ้ม ตําบลโคกสว่าง อําเภอสําโรง จังหวัด
อุบลราชธานี
-ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 – 5 เมตร ยาว 417 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 469.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 404.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้า 21 ลําดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

252,440

บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในบ้านกะแอกเหนือ
หมู่ที่ 10 ต.โคกสว่าง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พักภายในบ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสว่าง อําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง 1
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 150.00 ตารางเมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561 – 2564) หน้า 97 ลําดับที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

306,080

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านวัง
คก หมู่ที่ 1 ตําบลโคกสว่าง อําเภอ.สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี
- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 87 ลําดับ
ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

หน้า : 55/66

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในบ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ต จํานวน
.โคกสว่าง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พักภายในบ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตําบลโคกสว่าง อําเภอสําโรง จังหวัด
อุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.75
เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 55.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 96 ลําดับ
ที่ 44 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

84,310

บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในบ้านโคกสว่าง (ช่วง จํานวน
ที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.โคกสว่าง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พักภายในบ้านโคกสว่าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตําบลโคกสว่าง อําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1
เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 85.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้า 22 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

153,410

บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในบ้านโคกสว่าง (ช่วง จํานวน
ที่ 2) หมู่ที่ 3 ต.โคกสว่าง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พักภายในบ้านโคกสว่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตําบลโคกสว่าง อําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง 1
เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 120.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25612-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้า 22 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

147,390

บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในบ้านโคกสว่าง (ช่วง จํานวน
ที่ 3) หมู่ที่ 3 ต.โคกสว่าง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พักภายในบ้านโคกสว่าง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตําบลโคกสว่าง อําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง 1
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 100.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้า 22 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

160,130

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/3/2562 13:40:30

หน้า : 56/66

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในบ้านโคกสว่าง (ช่วง จํานวน
ที่ 4) หมู่ที่ 3 ต.โคกสว่าง อ.สําโรงจ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พักภายในบ้านโคกสว่าง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 3 ตําบลโคกสว่าง อําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง 1
เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 55.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้า 22 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

89,700

บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในบ้านสระดอกคูณ หมู่ จํานวน
ที่ 12 ต.โคกสว่าง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พักภายในบ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ 12 ตําบลโคกสว่าง อําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1
เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 130.00 ตารางเมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561 – 2564) หน้า 97 ลําดับที่ 51 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

282,220

บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในบ้านหนองอะลาง หมู่ จํานวน
ที่ 11 ต.โคกสว่าง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พักภายในบ้านหนองอะลาง หมู่ที่ 11 ตําบลโคกสว่าง อําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1
เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 134.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 97 ลําดับ
ที่ 50 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

319,220

บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านอูบมุง หมู่ที่ จํานวน
2 ต.โคกสว่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ภายในบ้านอูบมุง หมู่ที่ 2 ตําบลโคกสว่าง อําเภอสําโรง จังหวัด
อุบลราชธานี - ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1- 4
เมตร ยาว 135.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180.00
ตารางเมตร ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 96 ลําดับ
ที่ 42 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

294,560

บาท
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก จํานวน
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 บัญญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กําหนดใน กฎ
กระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุม
งานก่อสร้าง พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

150,000

บาท

รวม

236,600

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

236,600

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

236,600

บาท

30,000

บาท

15,000

บาท

15,000

บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการต่อยอดโรงเรียนผู้สูงอายุ
จํานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการต่อยอด
โรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 135 ลําดับที่ 13 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรี เด็ก จํานวน
และบุคคลในครอบครัว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัว
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจัดนิทรรศการ ฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 2564
หน้าที่ 135 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สินค้า
จํานวน
OTOP
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบ
และการบริหารจัดการสินค้า OTOP เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและครื่องดื่ม และอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 120 ลําดับที่ 10 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการรู้รักษ์ สามัคคี สร้างพลเมืองดี
ต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรู้รักษ์ สามัคคี
สร้างพลเมืองดี ต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
ตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีค่าใช้จ่าย จํานวน
9,000 บาท ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ค่าอาหารว่าง และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 139
ลําดับที่ 4 (สํานักงานปลัดฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

9,000

บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทการเป็นผู้นําสตรี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนบทบาทผู้นําสตรี ประกอบด้วย ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 129
ลําดับที่ 9 (กองสวัสดิการสังคม)
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จํานวน

15,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ การดําเนินหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริของพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 138 ลําดับที่ 7 (สํานักงานปลัดฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

30,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันแต่งกลอนสดโครงการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น ในหัวข้อ หยุดการทุจริต หยุดคอรัปชั่น ร่วมสร้างพลัง
ชุมชนที่เข้มแข็ง
และยั่งยิ่น"
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันแต่งกลอนสด
โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในหัวข้อ
หยุดการทุจริต หยุดคอรัปชั่น ร่วมสร้างพลัง ชุมชนที่เข้มแข็ง
และยั่งยิ่น" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ เงินรางวับ อาหารว่าง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตามโครงการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 139 ลําดับที่ 1 (สํานักงานปลัดฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

14,000

บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและครื่องดื่ม และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 119 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ จํานวน
2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
ค่าอาหารกลางวัน ป้ายรณรงค์ วัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่
4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 146 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

25,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าป้ายรณรงค์โครงการ ป้ายจุดเสี่ยง
ป้ายบอกเส้นทาง ค่านํ้าดื่มบริการประชาชน
-หนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 145 ลําดับที่ 7 (สํานักงานปลัดฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

7,500

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีค่าใช้จ่าย จํานวนทั้งสิ้น 7,500 บาท
ประกอบด้วยค่าป้ายรณรงค์โครงการ ป้ายจุดเสี่ยง
ป้ายบอกเส้นทาง ค่านํ้าดื่มบริการประชาชน
-หนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 145 ลําดับที่ 7 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน

7,500

บาท
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําโครงการ
-หนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 145 ลําดับที่ 6 (สํานักงานปลัดฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

3,600

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มเยาวชน ประชาชนทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท

รวม

114,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

114,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

114,000

บาท

40,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและครื่องดื่ม และอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 119 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ เชิดชูเกียรติ และ
จํานวน
นันทนาการผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมสุขภาพ เชิดชูเกียรติ และนันทนาการผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 11 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
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โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนสานสัมพันธ์ตําบลโคกสว่าง

จํานวน

74,000

รวม
รวม

260,000

รวม

260,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาของเยาวชนสานสัมพันธ์
ตําบลโคกสว่าง
เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่า
ถ้วยรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 147
ลําดับที่ 10
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดพูดโต้ตอบผญา

บาท
260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดพูดโต้ตอบผญา
ในเขตตําบลโคกสว่าง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้าย ค่า
วัสดุ ค่าอาหาร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 5
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดร้องสารภัญญะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดร้องสารภัญญะ
ในเขตตําบลโคกสว่าง เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าป้าย เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 123
ลําดับที่ 9
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดร้องหมอลํากลอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดร้องหมอลํากลอน
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย เกียรติบัตร เงินรางวัล
รวมถึงรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในโครงการประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง/พานบายสี

20,000

บาท

10,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง/พานบายสี
ในเขตตําบลโคกสว่าง
เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้าย เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในโครงการลานเทศน์ลานธรรมนําใจชุมชน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลานเทศน์ลานธรรมนําใจชุมชน
สําหรับหน่วยงานทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง เป็นต้น
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 4
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สืบสาน งานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สืบสาน งานประเพณีลอย
กระทง
ในเขตตําบลโคกสว่าง เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าป้าย
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ในเขตตําบลโคกสว่าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 121
ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จํานวน

100,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีทําบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณี ทําบุญตักบาตรต้อนรับ
ปีใหม่เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหารถวายพระ/พิธีทางศาสนา อาหารว่าง
และเครื่องดื่มฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

30,000

บาท

รวม

20,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000

บาท

15,000

บาท

รวม

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ในเขตตําบลโคกสว่าง เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 3
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร จํานวน
อินทรีย์หลังฤดูเก็บเกี่ยว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 117 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชํา
พันธ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ขยายพันธ์พืช จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 2 (สํานักงานปลัดฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

รวม

19,800

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

19,800

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

19,800

บาท

จํานวน

9,000

บาท

จํานวน

7,200

บาท

จํานวน

3,600

บาท

รวม

12,294,460

บาท

รวม

12,294,460

บาท

รวม

12,294,460

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

162,912

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จํานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 1,073 ราย แบ่งเป็นช่วงอายุ 60 - 69 ปี 664 ราย
อายุ 70 - 79 ปี 287 ราย อายุ 80 - 89 ปี 104 ราย และ
อายุ 90 ปีขึ้นไป 18 ราย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 131
ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

8,406,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํ้า" ระยะต่อเนื่อง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํ้า" ระยะต่อเนื่อง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าปุ๋ย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 138 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "คลองสวย นํ้าใส ชุมชนร่วมใจ กําจัดวัชพืชและผัก
ตบชวา ประจําปีงบประมาณ 2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "คลองสวย นํ้าใส
ชุมชนร่วมใจ กําจัดวัชพืชและผักตบชวา ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 138 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก"
เพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก"
เพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 138 ลําดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 311 รายละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 131
ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2,985,600

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จํานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน ๒๐ รายๆละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 131
ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

120,000

บาท

สํารองจ่าย
-เพื่อใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน และบรรเทา ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยที่เกิดขึ้นโดย
ไม่อาจคาดการณ์ได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

309,958

บาท

จํานวน

130,000

บาท

จํานวน

179,990

บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง
การดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ในกิจการ
ระบบหลักประกันสุขภาพ หรือพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

