หน้า : 1/36

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/10/2558 15:20:16

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน
อําเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินเดือนผูบ
้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ตัง้ ไว้ 514,080 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งผูบ
้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ตัง้ ไว้ 42,120 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ,รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์
การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษผูบ
้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ตัง้ ไว้ 42,120 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ,รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์
การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

514,080 บาท

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จํานวน
ตําบล
เงินเดือนเลขานุการผูบ
้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ตัง้ ไว้ 86,400 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน
ของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จํานวน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตัง้
ไว้ 3,009,600 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่
- ประธานสภา อบต.เป็ นเงิน134,640บาท
- รองประธาน อบต.เป็ นเงิน110,160บาท
- เลขานุการสภา อบต. เป็ นเงิน86,400บาท
- สมาชิกสภา ( 31 คน ) เป็ นเงิน2,678,400บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์
การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตัง้ ไว้ 3,009,600 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 2,300,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ งหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ งเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ งนิตก
ิ ร จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ งบุคลากร จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ งเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินประจําตําแหน่ ง
เงินประจําตําแหน่ งพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 231,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินประจําตําแหน่ งปลัดอบต.(ระดับ 8 )รองปลัด,
หัวหน้าสํานักปลัด,นิตก
ิ ร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินค่าจ้างชั่วคราว ตัง้ ไว้ 480,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราว
ตําแหน่ งนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ งคนขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ งคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ งแม่ครัว จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

86,400 บาท

3,009,600 บาท

จํานวน

2,300,000 บาท

จํานวน

231,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท
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เงินอืน
่ ๆ
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล
ตัง้ ไว้ 67,200 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทน
รายเดือนตําแหน่ ง ปลัด อบต. (ระดับ 8 )
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

67,200 บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่อปท.
ตัง้ ไว้ 15,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้ผป
ู้ ฏิบตั ิ
ราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เช่น เบี้ยเลี้ยง อปพร. ฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

92,500 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

154,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างและกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.3/ ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546
เรือ
่ ง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค
้ วบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-ค่าประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส)
ตัง้ ไว้ 57,500 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงิน แก่พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะ
เป็ นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน
่ ให้เป็ นรายจ่ายอืน
่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั น
ิ อกเวลาราชการ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั น
ิ อกเวลาราชการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรือ
่ ง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ตัง้ ไว้ 154,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจผูร้ บั บริการของ
อบต. แก่งเลิงจาน ตัง้ ไว้ 25,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย
ในการจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจผูร้ บั บริการของ อบต. แก่งเลิงจาน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

533,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

170,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาเข้าเล่มจัดทําเอกสาร
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาเข้าเล่ม
จัดทําเอกสารจัดทํารูปเล่ม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าใช้จา่ ยในการลงทะเบียนอบรมต่าง ๆ
ตัง้ ไว้ 100,000บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมต่าง ๆ
ค่าอบรมสัมมนา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาบริการ จํานวน 398,000 บาท
ตัง้ ไว้ 398,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นการจ้างเหมาบริการบุคคล
จํานวน 2 รายการ ได้แก่ พนักงานขับรถก้◌ูชีพ จํานวน 2 ราย
และพนักงานก้◌ูชีพ จํานวน 4 ราย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรือ
่ ง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธก
ี าร
- ค่าใช้จา่ ยในการรับรองและพิธี จํานวน 40,000 บาท
ตัง้ ไว้ 40,000 บาทเพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรอง คณะกรรมการตรวจงาน
การดูงานหน่ วยงานราชการอืน
่ และค่ารับรองจัดงานกิจกรรมของทาง
ราชการงานรัฐพิธห
ี รืองานวันสําคัญของทางราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าใช้จา่ ยในการรับรองในการประชุมสภาจํานวน 40,000 บาท
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองในการประชุมสภา ฯลฯ
ทีเ่ กีย่ วข้องปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2541 และข้อ 4 และ แก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ
ตัง้ ไว้ 170,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั หรือค่าอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียมของ
พนักงานส่วนตําบล,คณะผูบ
้ ริหารและสมาชิกสภาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมบํารุงรถยนต์สว่ นกลางรถกูช
้ ีพ รถจักรยานยนต์
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุงบํารุงรถยนต์
ส่วนกลาง รถกูช
้ ีพกูภ
้ ยั รถจักรยานยนต์ และอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุสาํ นักงาน
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมวัสดุสาํ นักงาน
เช่นเครือ
่ งถ่ายเอกสาร เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ตู้
โต๊ะ ฯลฯ หรือค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ อืน
่ ๆ เช่น
วัสดุตา่ ง ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าใช้จา่ ยในโครงการ อบต. เคลือ
่ นทีพ
่ บประชาชน/ประชาคมหมูบ
่ า้ น
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดําเนินการจัดประชุมประชาคม
โครงการ อบต. เคลือ
่ นทีพ
่ บประชาชน เช่นค่าวัสดุ ค่าอาหารเครือ
่ งดืม
่
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรือ
่ งค่าใช้จา่ ยในการ
จัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าใช้จา่ ยในโครงการปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติเพือ
่ สร้างสมานฉันท์
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการ
โครงการปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติเพือ
่ สร้างสมานฉันท์
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าทีอ่ บต.และ สมาชิก
อบต.แก่งเลิงจาน
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเจ้าหน้าทีอ่ บต.และสมาชิกอบต.แก่งเลิงจานและค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ๆ เกีย่ วข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยใน
การฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าใช้จา่ ยในโครงการพัฒนาผูน
้ ําสูป
่ ระชาคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการ
โครงการปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติเพือ
่ สร้างสมานฉันท์
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าใช้จา่ ยในโครงการพัฒนาเพิม
่ ศักยภาพคณะผูบ
้ ริหารสมาชิก อบต. และ
เจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านเพือ
่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการพัฒนา
เพิม
่ ศักยภาพคณะผูบ
้ ริหาร สมาชิกอบต. และเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ิ
งานเพือ
่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
เกีย่ วข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ ก
อบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าใช้จา่ ยในโครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ห
ิ น้าทีข
่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการ
โครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ห
ิ น้าทีข
่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าใช้จา่ ยในโครงการรับเสด็จฯ
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการรับเสด็จฯ
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดทําแผนชุมชนแบบบูรณาการ 17 หมูบ
่ า้ น
ตัง้ ไว้ 27,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิน
โครงการจัดทําแผนชุมชนแบบบูรณาการ 17 หมูบ
่ า้ นและ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

27,000 บาท
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล (อบรมให้ความรูค
้ วามเข้าใจแผนเรือ
่ งแผน
พัฒนาตําบล)
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล (อบรมให้ความรูค
้ วามเข้าใจแผนเรือ
่ งแผน
พัฒนาตําบล)และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ ก
อบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดทําหนังสือ/สือ
่ ประชาสัมพันธ์ตาํ บลแก่งเลิงจาน (วารสาร)
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิน
โครงการจัดทําหนังสือ/สือ
่ ประชาสัมพันธ์ตาํ บลแก่งเลิงจาน(วารสาร)
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ 17 หมูบ
่ า้ น
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการ
ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ 17 หมูบ
่ า้ นและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการฝึ กทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิน
โครงการฝึ กทบทวนลูกเสือชาวบ้านและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม และ
การเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ตัง้ ไว้ 11,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิน
พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการวันท้องถิน
่ ไทย
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิน
โครงการวันท้องถิน
่ ไทยและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการอบต.พบประชาชนบูรณาการร่วมกับอําเภอเมืองมหาสารคาม
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการ
อบต.พบประชาชนบูรณาการร่วมกับอําเภอเมืองมหาสารคาม
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุสาํ นักงาน
ค่าวัสดุสาํ นักงาน ตัง้ ไว้ 100,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อสิง่ ของ
เครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานริหารงานทั่วไป
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสิง่ ของ เครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้าหล่อลืน
่
สําหรับรถยนต์สว่ นกลางรถกูช
้ ีพและรถจักรยานยนต์และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

11,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตัง้ ไว้ 70,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นสือ
่ โฆษณาและเผยแพร่เช่นป้ าย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อสิง่ ของ
เครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ เช่น ผ้าหมึก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ค่าไฟฟ้ า
ค่าไฟฟ้ า ตัง้ ไว้ 300,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าสําหรับ
ทีท
่ าํ การองค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
ค่านํ้าประปา ตัง้ ไว้ 15,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการนํ้าประปา
สําหรับทีท
่ าํ การองค์การบริหารส่วนตําบล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ตัง้ ไว้ 15,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการ
โทรศัพท์โทรสาร ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าบริการไปรษณี ย์
ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่า
บริการ ไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการอินเตอร์เน็ ตตําบล จํานวน 70,000 บาท
ตัง้ ไว้ 70,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 2,000 บาท
ตัง้ ไว้ 2,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมธนาคาร
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

14,000 บาท

จํานวน

6,215 บาท

ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
-จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร จํานวน 4 ตูๆ
้ ละ 3,500 บาท
ตัง้ ไว้ 14,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารแบบ 4 ลิน
้ ชัก
-จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารแบบ 4 ลิน
้ ชัก จํานวน 1 ตูๆ
้ ละ 6,215 บาท
ตัง้ ไว้ 6,215 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อตูเ้ ก็บเอกสารแบบ 4 ลิน
้ ชัก
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์เอกสาร จํานวน 2 เครือ
่ ง
จํานวน
ตัง้ ไว้ 4,300 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ เครือ
่ งพิมพ์แบบฉี ด
หมึก (INKJET Printer)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
หรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10 ภาพ
ต่อนาที
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตัง้ ไว้ 7,600 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ เครือ
่ งพิมพ์Multifunction แบบ
ฉี ดหมึก (Inkjet)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ นอุปกรณ์ ทม
ี่ ีความสามารถ
เป็ น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครือ
่ งเดียวกัน
- ใช?เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทง้ ั สีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

11,900 บาท

50,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
-อุดหนุนสํานักงานทีด
่ น
ิ จังหวัดมหาสารคาม ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนค่ามัดจํารังวัดเพือ
่ รักษาแนวเขตทีส่ าธารณ
ประโยชน์ ในตําบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรือ
่ ง การตัง้ งบ
ประมาณรายจ่ายและการใช้จา่ ยงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- อุดหนุนอําเภอเมืองมหาสารคามโครงการรับบริจาคโลหิต
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงิน อุดหนุนตามโครงการ
รับบริจาคโลหิตของอําเภอเมืองมหาสารคาม ตามหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ ว 74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 เรือ
่ ง การตัง้ งบประมาณรายจ่ายและการใช้จา่ ย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- อุดหนุนอําเภอเมืองมหาสารคามโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ
เพือ
่ ช่วยเหลือผูป
้ ่ วยเอดส์และผูต
้ ด
ิ เชื้อ H.I.V อําเภอเมือง
มหาสารคาม ตัง้ ไว้ 15,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นโครงการ
“เฉลิมพระเกียรติเพือ
่ ช่วยเหลือผูป
้ ่ วยเอดส์และผูต
้ ด
ิ เชื้อ
H.I.V อําเภอเมืองมหาสารคาม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรือ
่ ง
การตัง้ งบประมาณรายจ่ายและการใช้จา่ ยงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- อุดหนุนสภากาชาดจังหวัดมหาสารคามตามโครงการงาน
ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี บุญเบิกฟ้ าและ งานกาชาดประจําปี
จังหวัดมหาสารคาม ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงิน
อุดหนุนตามโครงการงานส่งเสริมสนับสนุนประเพณี บุญเบิกฟ้ า
และ งานกาชาดประจําปี จังหวัดมหาสารคาม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรือ
่ ง การตัง้ งบประมาณรายจ่ายและ
การใช้จา่ ยงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- อุดหนุนโครงการรณรงค์บริจาคโลหิตและช่วยเหลือกิจกรรมกาชาด
ประจําปี งบประมาณ 2559 ตัง้ ไว้ 5,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสนับ
สนุนรณรงค์บริจาคโลหิตและช่วยเหลือกิจกรรมกาชาด ประจําปี
งบประมาณ 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่
มท 0808.2/ ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรือ
่ ง การตัง้ งบประมาณ
รายจ่ายและการใช้จา่ ยงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- อุดหนุนโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดมหาสารคาม ตัง้ ไว้ 25,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสนับสนุน
โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรือ
่ ง การตัง้ งบประมาณรายจ่ายและ
การใช้จา่ ยงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

105,000 บาท
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เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 1,850,000บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงิน
เดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
1.ตําแหน่ ง ผูอ
้ าํ นวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ ง หัวหน้าฝ่ ายบัญชีจาํ นวน 1 อัตรา
3.ตําแหน่ ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จํานวน1อัตรา
4.ตําแหน่ ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน1 อัตรา
5.ตําแหน่ ง นักวิชาการพัสดุจาํ นวน 1 อัตรา
6.ตําแหน่ ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้จาํ นวน 1 อัตรา
7.ตําแหน่ ง เจ้าพนักงานพัสดุจาํ นวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
เงินประจําตําแหน่ ง
เงินประจําตําแหน่ งพนักงานส่วนตําบล ตัง้
ไว้ 42,000 บาท จํานวน 42,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ ง ผูอ
้ าํ นวยการกองคลัง ( ระดับ 7 )
ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารงาน
คลัง ( 00113 )
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เงินค่าจ้างประจํา ตัง้ ไว้ 165,800บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างประจํา
ตําแหน่ งเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้จาํ นวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของลูกจ้างประจํา
เงินเพิม
่ ค่าครองชีพลูกจ้างประจํา ตัง้ ไว้ 12,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพ (ลูกจ้างประจํา) ตําแหน่ งเจ้าหน้าทีจ่ ดั
เก็บรายได้
จํานวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป ( 00110 ) งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินค่าจ้างชั่วคราว เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราว
ตําแหน่ งจนท.บันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินเพิม
่ ค่าครองชีพพนักงานจ้างชั่วคราว ตัง้ ไว้ 18,000บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้างชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )

จํานวน

1,850,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

165,800 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

138,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท
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ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส)
ตัง้ ไว้52,000บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงิน แก่พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิน
่ ให้เป็ นรายจ่ายอืน
่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั น
ิ อกเวลาราชการ ตัง้ ไว้ 20,000บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั น
ิ อกเวลาราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรือ
่ ง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ตัง้ ไว้ 180,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว้ 70,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกีย่ วกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549

จํานวน

52,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บเงินค่าขยะ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
จํานวน 1 อัตรา บริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารงาน
คลัง ( 00113 )
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บเงินค่าขยะมูลฝอยใน
ตําบล รวม 17 หมูบ
่ า้ น
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ
ตัง้ ไว้ 100,000บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั หรือค่าอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียมของ
พนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2557

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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ค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุสาํ นักงาน
จํานวน
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมวัสดุครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
ค่าใช้จา่ ยในโครงการปรับปรุงแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ
จํานวน
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการปรับปรุง
แผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ และงานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
ค่าใช้จา่ ยในโครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมฯ
จํานวน
ลฯ
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการเพิม
่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม
ค่าประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้
และค่าธรรมเนียมปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
วัสดุสาํ นักงาน
ค่าวัสดุสาํ นักงาน ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อสิง่ ของ
เครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานริหารงานทั่วไป( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุเช่น ปลัก
๊ ไฟ,ถ่ายไฟฉาย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อสิง่ ของ
เครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ เช่น ผ้าหมึก ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
( 00110 ) งานบริหารงานคลัง ( 00113 )

ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ตูเ้ ก็บเอกสารจํานวน 2 หลังๆละ 3,500บาท
ตูเ้ ก็บเอกสารแบบบานเลือ
่ น สูง ชนิดกระจก ขนาด 4 ฟุต
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงซ่อมแซมและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา
ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 )
งานบริหารงานคลัง ( 00113 )

20,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 169,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ ง จพง. ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1อัตรา ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

จํานวน

169,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่อปท.
ตัง้ ไว้ 15,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้ผป
ู้ ฏิบตั ิ
ราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เช่น เบี้ยเลี้ยง อปพร. ฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

จํานวน

22,500 บาท

จํานวน

24,000 บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จํานวน
- ค่าใช้จา่ ยในการลงทะเบียนอบรมต่าง ๆ
ตัง้ ไว้ 45,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมต่าง ๆ
ค่าอบรมสัมมนา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ
จํานวน
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั หรือค่าอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียมของ
พนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
ค่าใช้จา่ ยในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานกูช
้ ีพ(จาก FR เป็ น BLS)
จํานวน
ตัง้ ไว้ 25,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานกูช
้ ีพ(จาก FR เป็ น BLS)
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

45,000 บาท

-ค่าประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ(โบนัส)
ตัง้ ไว้ 7,500 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงิน แก่พนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะ
เป็ นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน
่ ให้เป็ น
รายจ่ายอืน
่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ตัง้ ไว้ 24,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

40,000 บาท

25,000 บาท
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ค่าใช้จา่ ยในโครงการรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุป้องกันอุบตั ภ
ิ ยั ในช่วงเทศกาลปี ใหม่
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการตัง้
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปี ใหม่เพือ
่ ลดและป้ องกันอุบตั เิ หตุ
ในช่วงเทศกาลดังกล่าว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
ค่าใช้จา่ ยในโครงการรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุป้องกันอุบตั ภ
ิ ยั ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการตัง้ จุด
บริการประชาชนในช่วงเทศกาลเทศสงกรานต์เพือ
่ ลดและป้ องกัน
อุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาลดังกล่าว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 2208
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
ค่าใช้จา่ ยในโครงการหมูบ
่ า้ น/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการ
หมูบ
่ า้ น/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
ค่าใช้จา่ ยในโครงการอบรมทบทวน อปพร.
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการโครงการอบรม
ทบทวนอปพร. และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นสือ
่ โฆษณาและเผยแพร่เช่นป้ าย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
วัสดุอน
ื่
ค่าวัสดุงานป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อวัสดุสงิ่ ของเครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ
ในงานป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
ค่าวัสดุงานกูช
้ ีพกูภ
้ ยั จํานวน 30,000 บาท
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อวัสดุสงิ่ ของเครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ
ในงานกูช
้ ีพกูภ
้ ยั ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 291,240 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินประจําตําแหน่ ง
เงินประจําตําแหน่ งพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 42,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินประจําตําแหน่ ง หัวหน้าส่วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับ 6)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

291,240 บาท

จํานวน

42,000 บาท
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เงินค่าจ้างประจํา ตัง้ ไว้ 207,240 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้าง
ตําแหน่ ง นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างประจํา) จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของลูกจ้างประจํา
เงินเพิม
่ ค่าครองชีพลูกจ้างประจํา ตัง้ ไว้ 18,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพ (ลูกจ้างประจํา)
ตําแหน่ ง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตัง้ ไว้ 235,200 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ ง ผูช
้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว ตัง้ ไว้ 24,000 บาท
ตําแหน่ งผูช
้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

207,240 บาท

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

235,200 บาท

จํานวน

24,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ค่าประโยชน์ตอบแทนอืน
่ อันเป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส)
ตัง้ ไว้ 30,000 บาทเพือ
่ จ่ายเป็ นค่าประโยชน์ ตอบแทน
อืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส) แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ประจําปี งบประมาณ 2559 สําหรับจ่ายเงินรางวัลประจําปี
์ องานตามประสิทธิภาพและ
จากผลคะแนนประเมินผลสัมฤทธิข
ประสิทธิผลของงานราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะ
ตามเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน
่ ให้เป็ นรายจ่ายอืน
่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างทีส่ งั กัดอยูใ่ นส่วนการศึกษา ฯ ทีป
่ ฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการในวันทําการและวันหยุดราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ ว 1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรือ
่ ง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิ
่
งานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองวนท้องถิน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน ตัง้ ไว้ 36,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
สวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพือ
่ ปฏิบตั ห
ิ น้าที่
ผูช
้ ว่ ยผูด
้ แ
ู ลเด็กประจําศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเม่นใหญ่
จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
เรือ
่ ง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
่ ปรากฏในด้านบริหารชุมชนและสังคม
ส่วนท้องถิน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยจัดซื้อสือ
่ การเรียนการสอน ศพด.
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อสือ
่ การเรียนการสอน ศพด. เช่น
สือ
่ พัฒนาทักษะ ทางด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา อารมณ์ และสังคม
จํานวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเม่นใหญ่ จํานวน 35 คน
ในอัตราคนละ 1,700 บาท /ปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ
เพือ
่ เป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั และค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง เพือ
่ เข้ารับการอบรมต่าง ๆ ตามทีจ่ าํ เป็ นและส่วนราชการจัด
้
ขึน
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควรให้เจ้าหน้าทีข
่ องส่วนการ
ศึกษา ฯ
ได้เข้ารับการฝึ กอบรมสัมมนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(ปรากฏในด้านบริหารชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้หมูบ
่ า้ นและ อบต.
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สนับสนุนให้หมูบ
่ า้ นในตําบล
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กาํ หนดระดับ )

จํานวน

78,000 บาท

จํานวน

59,500 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

132,000 บาท

หน้า : 17/36
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ค่าใช้จา่ ยในการจัดสรรอาหารกลางวัน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาหรือจัดหาอาหารสด อาหารแห้งหรือวัตถุดบ
ิ
ทําการประกอบอาหาร เพือ
่ เป็ นอาหารกลางวันให้กบั เด็กเล็ก
และปฐมวัยของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ) จํานวนนักเรียน 32 คนในอัตรา
มื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 280 วัน ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจําปี พ.ศ. 2559 (ปรากฏในด้านการ
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการ
ศึกษา)
่ ได้รบั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
“ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ถิน
่ ”
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาหรือจัดหาอาหารสด อาหารแห้งหรือวัตถุดบ
ิ
ทําการประกอบอาหาร เพือ
่ เป็ นอาหารกลางวันให้กบั เด็กเล็กและปฐมวัย
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเม่นใหญ่ จํานวนนักเรียน 35 คน ในอัตรามือ
้
ละ 20 บาท
ต่อคน จํานวน 280 วัน
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพือ
่ ความปรองดองและสมานฉันท์
ตําบลแก่งเลิงจาน ประจําปี 2559
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดเพือ
่ ความปรองดองและสมานฉันท์ตาํ บลแก่งเลิงจาน
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2559 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
โครงการอนุรกั ษ์ ประเพณีเข้าพรรษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดงานโครงการอนุรกั ษ์ ประเพณี เข้าพรรษา
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
่ )
โครงการอนุรกั ษ์ ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2559
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการโครงการอนุรกั ษ์ ประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2559 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
่ )
โครงการอบรมให้ความรูก
้ า้ วสูป
่ ระชาคมอาเซียน (AEC)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานโครงการอบรมให้ความรู ้
ก้าวสูป
่ ระชาคมอาเซียน (AEC) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา )
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) รายจ่ายเพือ
่ ซ่อมแซมเครือ
่ งใช้สาํ นักงาน/
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบํารุงรักษา เช่น ซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป เครือ
่ งพิมพ์
และอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ปรากฏในด้านบริหารชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)

จํานวน

375,200 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

85,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

วันทีพ
่ ม
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วัสดุสาํ นักงาน
จํานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครือ
่ งเขียน แบบพิมพ์ เช่น กระดาษ
แฟ้ ม ปากกา ดินสอ กรรไกร เก้าอี้ คลิป ตรายาง กระดานไวท์บอร์ด
ลวดเย็บกระดาษ เครือ
่ งคํานวณ เครือ
่ งตัดกระดาษ และค่าวัสดุสาํ นักงาน
อืน
่ ๆ
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และสิง่ ของเครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ
เช่น ไม้กวาด แปรงสีฟน
ั ผ้าปูทน
ี่ อน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม
ช้อน ส้อม แก้วนํ้า จานรอง ถาดหลุม และวัสดุอน
ื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ
สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านของส่วนการศึกษา และศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กของ อบต. จํานวน 2 ศูนย์
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
ค่าอาหารเสริม (นม)
จํานวน
- วัสดุอาหารเสริม (นม) ตัง้ ไว้ 463,723 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กบั เด็กอนุบาล – นักเรียนชัน
้ ประถม
ศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
(สพฐ.)(ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
จํานวนนักเรียน 242 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
(จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ) ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบ
ประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจําปี
พ.ศ. 2559 แยกเป็ น
1) โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่จาํ นวน 57 คน เป็ นเงิน 109,224 บาท
2) โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดจํานวน 41 คน เป็ นเงิน 78,565บาท
3) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จาํ นวน 28คน เป็ นเงิน 53,654 บาท
4) โรงเรียนวันครู 2502จํานวน 67 คน เป็ นเงิน 128,386 บาท
5) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่จาํ นวน 49 คน เป็ น
เงิน 93,894 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในด้านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา) “
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได้รบั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน
่ ”
- วัสดุอาหารเสริม (นม) ตัง้ ไว้ 66,036 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
อบต. (ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 )
จํานวนนักเรียน 32 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 280 วัน
ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาด
ไทยที่ มท 0893.3/ว 3149ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจําปี
พ.ศ. 2559 แยกเป็ น
1) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านดอนตูม จํานวน 32 คน
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เป็ นเงิน 66,036 บาทตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
(ปรากฏในด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา) “ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได้
รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ”
2) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเม่นใหญ่ จํานวน 35 คน
เป็ นเงิน 72,226 บาท (ปรากฏในด้านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แป้ นพิมพ์ เมาส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ แผ่น ซีดี บันทึกข้อมูล และวัสดุอน
ื่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
วัสดุการศึกษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งเขียน แบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ เกีย่ วกับ
การเรียนการสอน เช่น หุน
่ แบบจําลองภูมป
ิ ระเทศ สือ
่ การเรียน
การสอนทําด้วยพลาสติก และวัสดุการศึกษาอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเม่นใหญ่
จํานวนนักเรียน 35 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
จํานวน 59,500 บาท (ปรากฏในด้านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
ค่าไฟฟ้ า
ค่าไฟฟ้ า ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าสําหรับ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่านํ้าประปา ซึง่ ใช้ในอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของส่วนการศึกษาฯ จํานวน 2 ศูนย์
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)

ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
จํานวน 1 หลัง (ราคาตามท้องตลาด)
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทม
ี่ ีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
(ปรากฏในด้านบริหารชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
โครงการก่อสร้างรัว้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเม่นใหญ่
ขนาด กว้าง 24 เมตร ยาว 39 เมตร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

59,500 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านดอนตูม

จํานวน

100,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
-อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
-อุดหนุนการจัดสรรอาหารกลางวันโรงเรียนในตําบลแก่งเลิงจาน
จํานวน 968,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันตาม
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในตําบล
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
(สพฐ.) (ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
จํานวน 242 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน
เป็ นเงิน 968,000 บาท แยกเป็ น
1) โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่จาํ นวน 57 คนเป็ นเงิน 228,000 บาท
2) โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดจํานวน 41คนเป็ นเงิน 164,000 บาท
3) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จาํ นวน 28 คน เป็ นเงิน 112,000 บาท
4) โรงเรียนวันครู 2502จํานวน 67 คน เป็ นเงิน 268,000 บาท
5) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่จาํ นวน 49 คน เป็ น
เงิน 196,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที่ 5 มิถุนายน 2558
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา) “ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได้รบั
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ”

จํานวน

988,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ตําแหน่ งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ ไว้ 490,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินประจําตําแหน่ งให้แก่หวั หน้าส่วนสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อมจํานวน 1 อัตรา (เดือนละ 3,500 บาท) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราว
ตําแหน่ งพนักงานขับรถขยะ จํานวน 1 อัตรา
(เงินเดือน 12,500 บาท) ตําแหน่ งคนงานเก็บขยะ
จํานวน 3 อัตรา (เงินเดือน 11,000 บาท)
ตัง้ ไว้ 546,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราว
ตําแหน่ ง พนักงานขับรถขยะ จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ ไว้ 12,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

490,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

546,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท
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ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส)
แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะ
เป็ นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน
่ ให้เป็ น
รายจ่ายอืน
่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
เรือ
่ ง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบลจํานวน 2 อัตรา
ตัง้ ไว้ 70,800 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2551 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

70,800 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าลงทะเบียนตามโครงการอบรมต่าง ๆ
ตัง้ ไว้ 60,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ
เพือ
่ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการและอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าใช้จา่ ยในการกําจัดขยะมูลฝอยในตําบลแก่งเลิงจาน
เพือ
่ ค่าใช้จา่ ยในการกําจัดขยะมูลฝอยตําบลแก่งเลิงจาน
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ค่าใช้จา่ ยในการป้ องกันและการควบคุมโรคติดต่อทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น
โรคไข้เลือดออก เลปโต อหิวาห์ มือเท้าปาก ไข้หวัดนก
และโรคติดต่ออืน
่ ๆ ทีร่ ะบาดและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
โครงการชุมชนออกกําลังกายเพือ
่ สุขภาพ
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการออกกําลังกายด้วยการ
เต้นแอโรบิค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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โครงการรณรงค์สงิ่ แวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือนตําบลแก่งเลิงจาน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์สงิ่ แวดล้อมคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
โครงการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับใบอนุญาตต่าง ๆ แก่ผป
ู้ ระกอบการ
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการขอ
การยกเลิก การโอนกิจการ ใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการเก็บขนหรือกําจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูล
ฝอย
การจําหน่ ายสินค้าในทีห
่ รือทางสาธารณะ สถานทีจ่ าํ หน่ ายและ
สถานทีส่ ะสมอาหาร และสถานีบริการนํ้ามัน เป็ นต้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
โครงการอบรมให้ความรูค
้ ม
ุ้ ครองผูบ
้ ริโภคในชุมชนตําบลแก่งเลิงจาน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมให้ความรูก
้ ารคุม
้ ครอง
ผูบ
้ ริโภค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รายจ่ายเพือ
่ ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครือ
่ งใช้สาํ นักงาน
และครุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น
คอมพิวเตอร์ เครือ
่ งพิมพ์ กล้องถ่ายรูป โต๊ะ ตู้ เก้าอี้
หรือบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ อืน
่ ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครือ
่ งเขียน และเครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ ม เครือ
่ งเย็บ คลิปหนีบ ปากกาลบคําผิด
ตรายาง ชัน
้ วางเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และวัสดุสาํ นักงานอืน
่ ๆ
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานริหารงานทั่วไป
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ สําหรับ
รถขยะ เครือ
่ งพ่นหมอกควัน และอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ นํ้ามันเครือ
่ ง
นํ้ามันจารบี นํ้ามันเบรก และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ ไว้ 250,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
1. ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
2. นํ้ายาเคมี ทรายอะเบท ในการปราบยุงลายจํานวน 100,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมีฉีดพ่นยุงลาย ทรายอะเบท
ในการปราบยุงลาย และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นสือ
่ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น
ป้ ายประชาสัมพันธ์ ป้ ายรณรงค์ตา่ ง ๆ และอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อสิง่ ของเครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ เช่น หมึกพิมพ์
แป้ นพิมพ์ เมาส์ แผ่นดิสก์ เมนบอร์ด หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ และอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุอน
ื่
วัสดุเก็บขนขยะ
20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการเก็บขนขยะ เช่น
รองเท้าบูท
๊ ถุงมือ ผ้าปิ ดจมูก เสื้อกันฝน ฯลฯ
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารจํานวน 1 ตู้
ตูล้ ะ 3,500 บาท ตัง้ ไว้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์เอกสาร Multifuncthion แบบฉี ดหมึก (Inkjet)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ Multifunction
แบบฉี ดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ
7,600 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็ นอุปกรณ์ ทม
ี่ ีความสามารถเป็ น Printer, Copier,
Scanner และ FAX ภายในเครือ
่ งเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า 15 หน้า/นาที
-มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้า/นาที
-สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
-มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทง้ ั สีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ
เช่น รถขยะ เครือ
่ งพ่นหมอกควัน คอมพิวเตอร์ เครือ
่ งพิมพ์
กล้องถ่ายรูป โต๊ะ ตูแ
้ ละครุภณ
ั ฑ์อน
ื่ ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

3,500 บาท

จํานวน

7,600 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมูบ
่ า้ น (อสม.) จํานวน
127,500 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนกลุม
่ อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานหมูบ
่ า้ น (อสม.) จํานวน 17 หมูบ
่ า้ น ๆ ละ
7,500 บาท เพือ
่ ใช้จา่ ยตามโครงการควบคุมและป้ องกันโรค
ในหมูบ
่ า้ น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
เรือ
่ ง การตัง้ งบประมาณรายจ่ายและการใช้จา่ ย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

จํานวน

127,500 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตัง้ ไว้ 691,600 บาทเพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่ งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
จํานวน 1อัตรา ตําแหน่ ง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ ง เจ้าพนักงานธุรการจํานวน 1 อัตรา
จํานวน 691,600 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินประจําตําแหน่ ง
เงินประจําตําแหน่ งพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 42,000 บาทเพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าเงินประจําตําแหน่ ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม (ระดับ 6)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

691,600 บาท

จํานวน

42,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ค่าประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ(โบนัส)
ตัง้ ไว้ 16,500 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าประโยชน์ ตอบแทนอืน
่
เป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส) แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิน
่ ให้เป็ นรายจ่ายอืน
่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา ตัง้ งบไว้
จํานวน 10,000 บาทตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที1
่ 5 พฤษภาคม 2550
เรือ
่ งการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

16,500 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ตัง้ ไว้ 65,000 บาท เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว้ 25,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
่ เติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการจัดสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
เงินค่าใช้จา่ ยโครงการจัดสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
ตัง้ ไว้ 30,000บาทเพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดสิง่ อํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้จา่ ยโครงการฝึ กอาชีพแก่ผพ
ู้ ก
ิ ารและผูด
้ อ
้ ยโอกาสทางสังคม
เงินค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอาชีพแก่ผพ
ู้ ก
ิ ารและผูด
้ อ
้ ยโอกาส
ทางสังคมตัง้ ไว้ 20,000 บาทเพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการ
ฝึ กอาชีพแก่ผพ
ู้ ก
ิ ารและผูด
้ อ
้ ยโอกาสทางสังคมและค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมพัฒนาภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
เงินค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมพัฒนาภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
ตัง้ ไว้ 15,000 บาทเพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมพัฒนา
ภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆที่ เกีย่ วข้องปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมภาวะผูน
้ ําสตรีและพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชน
เงินค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมศักยภาพ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆที่ เกีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เงินค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมศักยภาพ
กองทุนแม่ของแผ่นดินและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆที่ เกีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแก่งเลิงจาน
จํานวน
เงินค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลแก่งเลิงจาน ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแก่งเลิงจานและค่า
ใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

จํานวน

65,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าใช้จา่ ยโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุม
้ ครองเด็ก
และสตรี
เงินค่าใช้จา่ ยในโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ
คุม
้ ครองเด็กและสตรีตง้ ั ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยใน
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุม
้ ครองเด็กและสตรี
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้จา่ ยโครงการห่วงใยผูส
้ ูงอายุ ใส่ใจคนพิการ ผูด
้ อ
้ ยโอกาสและคนไร้ทพ
ี่ งึ่
เงินค่าใช้จา่ ยในโครงการห่วงใยผูส
้ ูงอายุ ใส่ใจคนพิการ ผูด
้ อ
้ ยโอกาส
และคนไร้ทพ
ี่ งึ่ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการ
ห่วงใยผูส
้ ูงอายุ ใส่ใจคนพิการ ผูด
้ อ
้ ยโอกาสและคนไร้ทพ
ี่ ง่ึ
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้จา่ ยโครงการให้ความรูแ
้ ละป้ องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุม
่ เด็ก
และเยาวชน
เงินค่าใช้จา่ ยในโครงการให้ความรูแ
้ ละป้ องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี
ในกลุม
่ เด็กและเยาวชนตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยใน
โครงการให้ความรูแ
้ ละป้ องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุม
่ เด็ก
และเยาวชนและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆที่ เกีย่ วข้องปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์
ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ
เงินค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ ตัง้ ไว้ 40,000 บาท เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าอบรมสัมมนา
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้จา่ ยเป็ นค่าดําเนินการฝึ กอบรมและจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
เงินค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและดําเนินการจัดเก็บจปฐ.
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการฝึ กอบรม
และจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เงินค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุสาํ นักงานตัง้ ไว้
10,000 บาท(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)รายจ่ายเพือ
่ ซ่อมแซม
บํารุงรักษาเพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์
วัสดุสาํ นักงาน
ค่าจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
วัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ ม เครือ
่ งเย็บกระดาษ คลิป
ลาดเย็บกระดาษตรายาง กาว นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
วัสดุสาํ นักงาน เช่น หมึก แป้ นพิมพ์ เมาส์ แผ่นดิสก์ เมนบอร์ด
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาํ หรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์และวัสดุ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารจํานวน 2 หลังๆละ 4,400บาท (ราคาท้องตลาด)
ตัง้ ไว้ 8,800 บาทเพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารจํานวน 2 หลัง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3-6
จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3-6พร้อมเก้าอี้จาํ นวน 1 ชุดๆละ 3,800บาท
(ราคาท้องตลาด)ตัง้ ไว้ 3,800 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เช่นเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
เครือ
่ งพิมพ์และครุภณ
ั ฑ์อน
ื่ ๆ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติทม
ี่ ีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 1,320,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
1.ตําแหน่ งผูอ
้ าํ นวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ งหัวหน้าฝ่ ายออกแบบและควบคุมอาคาร 1 อัตรา
3.ตําแหน่ งวิศวกร จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหน่ งนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
5.ตําแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินค่าครองชีพพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพให้กบั พนักงานส่วนตําบล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินประจําตําแหน่ ง
เงินประจําตําแหน่ งพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 42,000บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินประจําตําแหน่ งผูอ
้ าํ นวยการกองช่าง(ระดับ7)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ค่าจ้างชั่วคราว ตัง้ ไว้ 150,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างชัว้ คราว
ตําแหน่ งผูช
้ ว่ ยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวตําแหน่ งผูช
้ ว่ ยช่างโยธา
จํานวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

8,800 บาท

จํานวน

3,800 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

1,320,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ค่าประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส) ตัง้ ไว้ 37,500 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าค่าประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส)
แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิน
่ ให้เป็ นรายจ่ายอืน
่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ตัง้ ไว้ 70,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ เป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิม
่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

37,500 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาจัดทําป้ ายและเผยแพร่ฯลฯ
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาจัดทําป้ ายและเผยแพร่ฯลฯ
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาบริการฯลฯ
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาบริการด้านงานทั่วไปและ
งานไฟฟ้ าฯลฯและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมถนนในหมูบ
่ า้ นในตําบล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทีช
่ าํ รุดเสียหายภาย
ในตําบลและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมบํารุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมบํารุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมบํารุงรถยนต์
รถจักรยานยนต์กองช่างและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมูบ
่ า้ น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวทีช
่ าํ รุดเสียหายในตําบล
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ตัง้ ไว้ 70,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพ
่ กั
หรือค่าอบรมสัมมนาและค่าธรรมเนียมของพนักงานส่วนตําบล
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้ า
ค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้ า
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้ าเช่นสว่าง,เลือ
่ ยฯลฯหรือ
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ อืน
่ ๆเช่นวัสดุไฟฟ้ าต่างๆ
ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน
ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในตําบล
ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในตําบล
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการสํารวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
ในตําบลเช่น,ระบบระบายนํ้า,ระบบไฟฟ้ า,สวนสาธารณะฯลฯ
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดทําปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการวางจัดทําปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
ตัง้ ไว้ 40,000บาท
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าใช้จา่ ยในโครงการทดสอบคุณภาพนํ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการทดสอบคุณภาพนํ้า
ตัง้ ไว้ 15,000บาท
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุสาํ นักงาน
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมวัสดุสาํ นักงานเช่นเครือ
่ งคอมพิวเตอร์,ตู้
โต๊ะฯลฯหรือค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ อืน
่ ๆเช่นวัสดุตา่ งๆ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุสาํ นักงาน
ค่าวัสดุสาํ นักงาน ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสาํ นักงานเช่นกระดาษ แฟ้ ม ฯลฯ
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

จํานวน

30,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
ประเภทวัสดุไฟฟ้ าสํานักงาน ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้ าเช่นหลอดไฟ สวิตซ์ฯลฯ
เพือ
่ ซ่อมแซมไฟฟ้ าแสงสว่างภายในและภายนอกสํานักงาน
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้ า ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครือ
่ งมือช่างไฟฟ้ าเช่นเครือ
่ งวัด
กระแสไฟฟ้ า เข็มขัดนิรภัยถุงมือป้ องกันไฟฟ้ าฯลฯเพือ
่ ซ่อมแซม
ไฟฟ้ าแสงสว่างภายในตําบลและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทวัสดุไฟฟ้ าสาธารณะ ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้ าเช่นหลอดไฟ สวิตช์ฯลฯ
เพือ
่ ซ่อมแซมไฟฟ้ าแสงสว่างภายในตําบลและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
วัสดุกอ
่ สร้าง
ประเภทวัสดุกอ
่ สร้าง ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้าง เพือ
่ ใช้ซอ
่ มแซมภาย
ในตําบลเช่นตลับเมตร,ค้อน,จอบ,เสียมฯลฯและอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อ
ลืน
่ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อวัสดุสงิ่ ของเครือ
่ งใช้ตา่ งๆและสือ
่ โฆษณาเผย
แพร่ตา่ งๆเช่นป้ าย,สี,ไม้อดั ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นหมึกดํา-สี แผ่นดิสก์
ฮาร์ดดิสก์ตอ
่ ภายนอก,อุปกรณ์ ตา่ งๆและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ ว
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรมออก
แบบ,โปรแกรมประมาณราคาฯลฯและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
วัสดุอน
ื่
ค่าวัสดุซอ
่ มแซมถนน ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุซอ
่ มแซมถนนเช่นยาง
มะตอยสําเร็จรูปฯลฯและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าไฟฟ้ า
ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนค่าไฟฟ้ าสาธารณะ ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนค่าไฟฟ้ าสาธารณะภายใน
ตําบลและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

จํานวน

280,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

หน้า : 31/36

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/10/2558 15:20:17

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าซื้อกล้องดิจต
ิ อล
ค่าจัดซื้อกล้องดิจต
ิ อล จํานวน 1 ตัว ตัวละ 5,000 บาท
เป็ นเงิน 5,000 บาท (ราคาท้องตลาด)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,000,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคจังหวัดมหาสารคาม
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุน
ค่าขยายเขตจําหน่ ายไฟฟ้ าแรงตํ่าภายใน
ตําบล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
อุดหนุนการประปาภูมภ
ิ าคจังหวัดมหาสารคาม
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงิน
อุดหนุนค่าขยายเขตจําหน่ ายประปาส่วนภูมภ
ิ าค
ภายในตําบล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

จํานวน

200,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 550,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ งหัวหน้าส่วนส่งเสริม
การเกษตร จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน
1 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

550,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
โครงการก่อสร้างขยายคลองส่งนํ้าคลองดาดคอนกรีต
โครงการก่อสร้างขยายคลองส่งนํ้าคลองดาดคอนกรีต
สถานีสูบนํ้าบ้านเม่นน้อย หมูท
่ ี่ 7 ตําบลแก่งเลิงจาน
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
แก่งเลิงจาน ตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม เป็ นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ชัน
้
ขนาด 16 * 28 เมตร.ตามแบบ อบต.แก่งเลิงจาน พร้อมป้ าย
โครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จํานวน 1 ป้ าย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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เงินประจําตําแหน่ ง
เงินประจําตําแหน่ งพนักงานส่วนตําบล ตัง้ ไว้ 42,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินประจําตําแหน่ ง หัวหน้าส่วนส่งเสริม
การเกษตร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

42,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ค่าประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส) ตัง้ ไว้ 16,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (โบนัส)
แก่พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ น
เงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน
่ ให้เป็ นรายจ่ายอืน
่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรือ
่ งการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ตัง้ ไว้ 42,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้าน
พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิม
่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาบริการคนงานประจําสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ า
บ้านโนนหัวฝายและสถานีบา้ นเม่นน้อยค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
ประจําสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านโนนหัวฝายและบ้านเม่นน้อย
ตัง้ ไว้ 95,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
ประจําสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านโนนหัวฝายและบ้านเม่นน้อย
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ ตัง้ ไว้ 40,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั หรือ
ค่าอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องของ
พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ (ฉบับที2
่ ) พ.ศ. 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน

95,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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ค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสบ
ู นํ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสบ
ู นํ้า
บ้านโนนหัวฝายและสถานีบา้ นเม่นน้อย และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ค่าใช้จา่ ยในโครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ
ค่าใช้จา่ ยในโครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้
จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ค่าใช้จา่ ยในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ
้ มูลการเกษตร
ค่าใช้จา่ ยในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ
้ มูลการเกษตร
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ
้ มูลการเกษตร และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ค่าใช้จา่ ยในโครงการรณรงค์ป้องกันกําจัดโรคพิษสุนขั บ้า
ค่าใช้จา่ ยในโครงการรณรงค์ป้องกันกําจัดโรคพิษสุนขั บ้า
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการรณรงค์ป้องกันกําจัดโรคพิษสุนขั บ้า
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพฯ
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่า
ใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวนาปี นาปรัง
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวนาปี นาปรัง
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปลูกข้าวนาปี นาปรัง และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รฯี่
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพาะพันธุ์สตั ว์นํ้าในครัวเรือนฯ
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพาะพันธุ์สตั ว์นํ้าในครัว
เรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพาะพันธุ์สตั ว์นํ้าใน
ครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพาะเห็ดปลอดสารตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพาะเห็ดปลอดสาร
ตามแนวเศรษฐกิจ ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย
ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพาะเห็ดปลอดสารตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไก่เพือ
่ ยังชีพตามแนว
จํานวน
เศรษฐกิจพอเพียง
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไก่เพือ
่ ยังชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไก่เพือ
่ ยังชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ค่าใช้จา่ ยในโครงการอบรมให้ความรูค
้ ณะกรรมการกลุม
่ อํานวยศูนย์บริการฯ จํานวน
ค่าใช้จา่ ยในโครงการอบรมให้ความรูค
้ ณะกรรมการกลุม
่ อํานวย
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการเกษตร
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการอบรมให้
ความรูค
้ ณะกรรมการกลุม
่ อํานวยศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีดา้ นการเกษตร และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
และการเข้ารับการฝึ กอบรมของท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุสาํ นักงาน
เช่น คอมพิวเตอร์ เครือ
่ งพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ หรือบํารุงรักษา ซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ อืน
่ ๆ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
วัสดุสาํ นักงาน
ค่าจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
วัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ ม คลิป ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง
เครือ
่ งเย็บกระดาษ กาว นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หม้อนํ้ารถยนต์
นอต สกรู ตลับลูกปื น ฯลฯ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ สําหรับรถยนต์ ตัง้ ไว้ 40,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครือ
่ ง นํ้ามันจารบี และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ จ่ายปรากฏในแผนงานการเกษตร
วัสดุการเกษตร
ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
อาหารสัตว์พน
ั ธุ์พืช ปุ๋ ย พันธุ์สตั ว์ปีกและสัตว์นํ้า
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก
แป้ นพิมพ์ เมาส์ แผ่นดิสก์ เมนบอร์ด หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สาํ หรับเครือ
่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าไฟฟ้ า
ค่าใช้จา่ ยในโครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้ าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ า
บ้านโนนหัวฝายและสถานีบา้ นเม่นน้อย ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้ าสถานีสูบนํ้า
ด้วยไฟฟ้ าบ้านโนนหัวฝายและสถานีบา้ นเม่นน้อย
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง ตัง้ ไว้ 3,500 บาท
(ราคาท้องตลาด)เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
จํานวน 1 หลัง ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ Multifuncthion แบบฉี ดหมึก (Inkjet)
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ Multifuncthion แบบฉี ดหมึก (Inkjet)
ตัง้ ไว้ จํานวน 7,600 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ ง
พิมพ์ Multifunction
แบบฉี ดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ 7,600 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็ นอุปกรณ์ ทม
ี่ ีความสามารถเป็ น Printer, Copier, Scanner และ
FAX ภายในเครือ
่ งเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า 15 หน้า/นาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้า/นาที
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทง้ ั สีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เช่น เครือ
่ งสูบนํ้า รถยนต์
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ เครือ
่ งพ่นยา และครุภณ
ั ฑ์อน
ื่ ๆ ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีม
่ ีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการเกษตร

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

3,500 บาท

จํานวน

7,600 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าสมทบประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
ส่งเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
ตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
พระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557ประจําปี งบประมาณ 2559
เบี้ยยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
เงินค่าใช้จา่ ยในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูต
้ ด
ิ เชื้อเอดส์
gป็ นเงิน 50,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
สํารองจ่าย
เพือ
่ ใช้จา่ ยในการป้ องกัน แก้ไข ช่วยเหลือปัญหานํ้าท่วมในตําบล
ภัยแล้ง กรณี ฉุกเฉินมีเหตุจาํ เป็ นเร่งด่วน และอืน
่ ๆ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ ว 667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพือ
่ จ่ายเป็ น เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 40 % ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ ว 2199
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (กบท.)
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญพนักงานส่วนท้องถิน
่
ถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที1
่ 9 กันยายน2557
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่
ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.5/ว 1264
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

235,000 บาท

