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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
อาเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,610,760

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,700,460

บาท

รวม

3,780,720

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆละ 20,400 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 244,800 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2554 ในราชกิจจานุเบกษา
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.7/2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ
.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา

514,080

บาท

42,120

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุม
ข้าว และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ดังนี้
-นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว อัตราเดือนละ 1,750.-บาท
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว จานวน 2 อัตรา อัตรา
เดือนละ 880.-บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.หลุมข้าว อัตราเดือน
ละ 7,200.-บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต.,รองประธานสภา อบต.และ
สมาชิกสภา อบต. ดังนี้
-ประธานสภา อบต.
เดือนละ 11,220.-บาท
-รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180.-บาท
-สมาชิกสภา อบต. จานวน 32 อัตรา เดือนละ 7,200.-บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เงินค่าตอบแทนอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหลุม
ข้าว อัตราเดือนละ7,200.-บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

จานวน

42,120

บาท

จานวน

86,400

บาท

จานวน

3,009,600

บาท

จานวน

86,400

บาท

รวม

3,919,740

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 7
อัตรา จานวน 2,779,440.- บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป ดังนี้
1) นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)
จานวน 515,520.-บาท
2) นักบริหารงานนทั่วไป (หัวหน้าสานักปลัด) จานวน 392,700.-บาท
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน 346,020.-บาท
4) นักทรัพยากรบุคคล
จานวน 228,000.-บาท
5) นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 355,320.-บาท
6) เจ้าพนักงานป้องกันฯ
จานวน 297,960.-บาท
7) เจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 297,900.-บาท
และเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1
อัตรา จานวน 346,020.-บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป ดังนี้
1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จานวน 346,020.-บาท

จานวน

2,779,440

บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกาหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบ
แทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง และ ประกาศ ก.จ. ก
.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น และนัก
บริหารงานทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ดังนี้
-นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)
เดือนละ 7,000.-บาท
-นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานักปลัด) เดือนละ 3,500.-บาท
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24,000

บาท

126,000

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ดังนี้
1) นักการภารโรง จานวน 194,220.-บาท
(แนบท้ายประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 4) จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคานวณตั้ง
จ่ายไว้จานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 5 อัตรา ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา จานวน 150,840.-บาท
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จานวน 1 อัตรา จานวน 153,480.-บาท
3) พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา จานวน 117,360.-บาท
4) คนงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา จานวน 216,000.-บาท

194,220

บาท

637,680

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
เงินอื่นๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็น
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้ง
ไว้ 84,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับผู้ดารงตาแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลหลุมข้าว (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง) ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

74,400

บาท

84,000

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

2,796,000

บาท

รวม

420,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (สานักปลัด) จานวน 215,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต.,ค่าเขียน
แบบแปลน,ตรวจแบบแปลน,รับรองแบบแปลนของ อบต.ฯลฯ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) จานวน 35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต.,ค่าเขียน
แบบแปลน,ตรวจแบบแปลน,รับรองแบบแปลนของ อบต.ฯลฯ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ
ให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
ค่าเช่าบ้าน (สานักปลัด)
จานวน 90,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบล ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
และค่าเช่าบ้าน (หน่วยตรวจสอบภายใน) จานวน 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

250,000

บาท

2,000

บาท

150,000

บาท

ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างประจา ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุง

18,000

บาท

รวม

1,628,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,500
.-บาท/เดือน ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
จานวน

456,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว จานวน 4 อัตราๆ
ละ 9,500 บาท/เดือน ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สานักปลัด) จานวน 170,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-ค่าซักฟอกผ้าม่าน และอื่นๆ ที่เป็นเครื่องใช้สานักงาน อบต.
-ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาดักสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ ฯลฯ
-ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีซึ่ง อบต.จะต้องรับผิด
ชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
-ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
-ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ,โทรทัศน์,โรงมหรสพ
หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
-ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต.การ
เผยแพร่ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การรณรงค์แก้ไขปัญหา และ
ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ฯลฯ
-ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายเดือน และค่าจดทะเบียนโดเมนเนมรายปี ของ
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ปรากฎในแผนงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (หน่วยงานตรวจสอบภาย
ใน) จานวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-ค่าซักฟอกผ้าม่าน และอื่นๆ ที่เป็นเครื่องใช้สานักงาน อบต.
-ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาดักสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ ฯลฯ
-ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีซึ่ง อบต.จะต้องรับผิด
ชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
-ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
-ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารรของ อบต.ทางวิทยุ โทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
-ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต.การ
เผยความรู้ด้านประชาธิปไตย การรณรงค์แก้ไขปัญหา และป้องกัน
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

จานวน

200,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทั้งชาวไทย หรือชาว
ต่างประเทศที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือดูงาน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ ให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดย
ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งไว้ 10,000.-บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหลุม
ข้าว หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอด
เงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบ
บัญชีลายมือชื่อจานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย ตั้งไว้ 15,000.-บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ข้อ (1) และ (2) ดาเนินการตามหนังสือ สั่งการดังนี้
1) ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความ จานวน
จาเป็นและความเหมาะสม
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงาน
กิจกรรมต่างๆ ที่มีความจาเป็น และความเหมาะสม ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีพนักงานส่วน
ตาบลหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติราชการตามคาสั่งซึ่งเป็นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลรับผิดชอบ และเพื่อส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณี
รถขององค์การบริหารส่วนตาบลก่อให้เกิดความเสียหาย ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสาคัญของทางราชการ งานรัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสาคัญของทาง
ราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ กิจกรรม
ต่าง ตามนโยบายหรือคาสั่งของอาเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอานาจหน้าที่ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 266 ลาดับ
ที่ 10

จานวน

25,000

บาท

2,000

บาท

2,000

บาท

20,000

บาท

หน้า : 8/77

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:24:38

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชา
ชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็นในการออก
หน่วยให้บริการประชาชน 17 หมู่บ้าน และรายจ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญติกาหนดและแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 265 ลาดับ
ที่ 9
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง
จานวน

300,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกาหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัดสถาน
ที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญติกาหนดและแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 268 ลาดับ
ที่ 16

หน้า : 9/77

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:24:38

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สานักปลัด) จานวน 60,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้
บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และ อปพร. ที่มีคาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน่วยงานตรวจสอบภาย
ใน) จานวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน แก่ สมาชิกสภา
จานวน
องค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้
บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย การจัดศึกษาดูงานในและนอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิพม์เอกสาารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่าย
อื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดโครงการ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญติกาหนดและแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 266 ลาดับ
ที่ 11

80,000

บาท

300,000

บาท

หน้า : 10/77

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:24:38

จานวน

8,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนมาจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว โดย
มีค่าใช้้จ่ายประกอบด้วย การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญติกาหนดและแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 265 ลาดับ
ที่ 8
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่
ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็น สาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญติกาหนดและแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 267 ลาดับ
ที่ 14

20,000

บาท

5,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สาหรับพิธีการวัน
สาคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จาเป็น และมีความสาคัญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สาหรับพิธีการวันสาคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาสที่จาเป็นและมี
ความสาคัญ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

จานวน
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (สานักปลัดและหน่วยตรวจสอบภาย
ใน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
วัสดุสานักงาน (สานักปลัด) จานวน 95,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้าดื่ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ลวดเย็บ
กระดาษ ตรายาง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานนบริหารทั่วไป
และวัสดุสานักงาน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) จานวน 5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้าดื่ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ลวดเย็บ
กระดาษ ตรายาง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับใช้ภายในอาคารที่ทาการ อบ
ต.หรืออาคารที่อยู่ในความดูแลของ อบต.เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น หลอดไฟ บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทน หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ซื้อไม้ต่าางๆ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ท่อน้า อุปกรณ์
ประปา สังกะสี ตะปู ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรังปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อค คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
-ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรกครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพที่โดยสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (สานักปลัด) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

150,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
วัสดุคอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)
จานวน 25,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) จานวน 5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

30,000

บาท

5,000

บาท
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล และ
กระแสไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร อบต.หลุมข้าว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบล ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
และอินเตอร์เน็ตตาบล ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป และ
งานบริหารทั่วไป
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตั้ง และค่า
บริการระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
รายเดือน 2 Mbps รวมทั้งการจัดทาระบบเครือข่ายภายใน ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้
กับพนักงานส่วนตาบล
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานงบประมาณ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 276 ลาดับ
ที่ 2

รวม

373,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

93,000

บาท

รวม

94,300

บาท

รวม

94,300

บาท

จานวน

3,200

บาท
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จานวน

64,800

บาท

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บาน เลื่อนทึบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บาน เลื่อน
ทึบ จานวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการเก็บแฟ้มเอกสารสานักงานให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานงบประมาณ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 277 ลาดับ
ที่ 5

จานวน

4,300

บาท

ตู้เอนกประสงค์

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ จานวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการ
เก็บแฟ้มเอกสารสานักงานให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานงบประมาณ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 276 ลาดับ
ที่ 3
โต๊ะทางาน ระดับปฏิบัติการ
จานวน

5,000

บาท

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบ
แขวน) ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 2 เครื่องๆ ละ 32,400
.- บาท เป็นเงิน 64,800.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบ
ประมาณ ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัด
ซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)
สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 301 ลาดับ
ที่ 79

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000
.-บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนตาบล
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานงบประมาณ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 292 ลาดับ
ที่ 57
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน

จานวน

12,000

รวม
รวม

20,000

จานวน

20,000

บาท

รวม

3,204,240

บาท

รวม

1,976,940

บาท

รวม

1,976,940

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 5 ราย ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดดังนี้
(1)ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
จานวน 419,400.-บาท
(2)ตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน 352,740.-บาท
(3)ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน 346,020.-บาท
(4)ตาแหน่งนักวิชาการคลัง
จานวน 285,360.-บาท
(5)ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จานวน 291,420.-บาท

1,694,940

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดดังนี้
-ตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา จานวน 216,000.-บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดดังนี้
-ตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา จานวน 24,000.-บาท

42,000

บาท

216,000

บาท

24,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ตัดหญ้า และวัชพืช โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
5) ความจุถังน้ามันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 300 ลาดับ
ที่ 77
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อ
สร้าง เช่น ค่าจ้างสารวจ และประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

บาท

บาท
20,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้แทนประชาคม ข้าราชการ หรือ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการดาเนินการจัดหาพัสดุ ควบคุมงานจ้าง คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ
ให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-ค่าซักฟอก
-ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
-ค่าระวางบรรทุก
-ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสถ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-ค่าเบี้ยประกัน
-ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
-ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรทัศน์
-ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไปงานบริหารงานคลัง

รวม

1,188,000

บาท

รวม

568,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

156,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

500,000

บาท

จานวน

150,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

จานวน

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ชาระภาษีในเขตตาบลหลุมข้าว ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2558
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 264 ลาดับ
ที่ 5
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
จานวน
ทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินการตามโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ให้มีความเป็นปัจจุบันและเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2558
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 264 ลาดับ
ที่ 4
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการรณรงค์การชาระภาษี
จานวน
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาระภาษี การจัดเก็บรายได้ของ อบต.เป็น
ไปตามเป้าหมาย ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2558
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 264 ลาดับ
ที่ 3

30,000

บาท

80,000

บาท

20,000

บาท
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150,000

บาท

50,000

บาท

20,000

บาท

100,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้าดื่ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ลวด
เย็บกระดาษ ตรายาง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

50,000

บาท

50,000

บาท

20,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

20,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการสารวจข้อมูลภาคสนาม

จานวน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนินการโครงการสารวจข้อมูลภาค
สนามเกี่ยวกับภาษี ในเขตตาบลหลุมข้าวของ อบต.ให้มีความเป็นปัจจุบัน
และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2558
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 265 ลาดับ
ที่ 6
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ใน
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ค่าวัสดุ
รวม

จานวน
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 8 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่่น้อย
กว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
-ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปี พ.ศ.2562
ข้อ 9
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 281 ลาดับ
ที่ 17

รวม

39,300

บาท

รวม

39,300

บาท

จานวน

30,000

บาท
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer)

จานวน

4,300

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิพม์ (lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
-โดยมีคุณลักษณะตามมาตราฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปี พ.ศ.2562 ข้อ 42 ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 281 ลาดับ
ที่ 16
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

5,000

บาท

รวม

150,000

บาท

รวม

150,000

บาท

รวม

10,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฎในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

หน้า : 22/77

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:24:38

ค่าใช้สอย

รวม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก จานวน
สาธารณภัยต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย วัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น ฯลฯ ให้
กับผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย น้าป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า เป็นต้น และรายจ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 213 ลาดับ
ที่ 1
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัด
ประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่นๆตามหนังสือสั่ง
การอันเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาาล จังหวัด อาเภอ โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และรายจ่ายอื่นที่
จาเป็นสาหรับการรจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
4202 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 213 ลาดับ
ที่ 2

140,000

บาท

20,000

บาท

50,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:24:38

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ เหตุการณ์จริงเมื่อเกิดภัยทุก
จานวน
กรณี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ
การ เหตุการณ์จริงเมื่อเกิดภัยทุกกรณี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การ
ฝึกอบรม ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้
บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรม ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้ฝึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแผนปฏิบัติการเหตุการณ์จริงเมื่อ
เกิดภัย กรณีต่างๆ ทุกกรณีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หากเกิด
เหตุการณ์จริง และรายจ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปราก
ฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 214 ลาดับ
ที่ 4
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50,000

บาท

รวม

30,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

30,000

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง,สายส่งน้าดับเพลิง ขวานดับ
เพลิง หัวฉีดน้า ข้อต่อสายดับเพลิง เป็นต้น รวมถึงค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน
การซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

30,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวน
อปพร. อบต.หลุมข้าว(ฝึกอบรมทบทวนแผน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.อบต.หลุมข้าว (ฝึกอบรมทบทวน
แผน) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับการฝึกอบรม การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพานหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หากเกิด
เหตุการณ์จริง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในและนอกสถาน
ที่ และรายจ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
4)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.2553
7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
8)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 214 ลาดับ
ที่ 3
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,737,660

บาท

รวม

1,086,660

บาท

รวม

1,086,660

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
1)ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 399,360
.- บาท
2)นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จานวน 238,560.- บาท

637,920

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งนักบริหารงานศึกษาหรือ ผู้อานวยการ
กองการศึกษา ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ดังนี้
1) ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 42,000
.- บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2
อัตรา ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา จานวน 400,200.- บาท
1)ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จานวน 1 อัตรา จานวน 241,200.- บาท
2)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา จานวน 159,000.- บาท

42,000

บาท

400,200

บาท

6,540

บาท

620,000

บาท

รวม

234,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสาหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลรับรอง
ว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป แลเเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฎิบัติงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต.,ค่าเขียน
แบบแปลน,ตรวจแบบแปลน.รับรองแบบแปลนของ อบต.ฯลฯ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ
ให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบล ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงช่วยดูแลเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กช่วยปฏิบัติงาน ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลุม
ข้าว จานวน 1 อัตรา อัตราๆ ละ 8,000 บาท/เดือน ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-ค่าซักฟอกผ้าม่าน และอื่นๆ ที่เป็นเครื่องใช้สานักงาาน อบต.
-ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาดักสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกาจัด
ปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการ
โครงการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ของ อบต. เช่น ค่า
จ้างเหมาครูฝึกสอนการออกกาลังกาย ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวน
หย่อมในอาคารหรือนอกอาคารใน อบต.ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ ฯลฯ
-ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีซึ่ง อบต.จะต้องรับผิด
ชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
-ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
-ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ,โทรทัศน์,โรง
มหรสพ หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
-ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต.การ
เผยแพร่ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การรณรงค์แก้ไขปัญหา และ
ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,000

บาท

72,000

บาท

246,000

บาท

จานวน

96,000

บาท

จานวน

100,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการ
ศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของครูผู้ดูแลเด็ก คณะ
กรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนตาบล หลุมข้าวตามนโยบายหรือคาสั่งของ
อาเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 217 ลาดับ
ที่ 4
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

20,000

บาท

10,000

บาท

100,000

บาท

30,000

บาท

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้
บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และ อปพร.ที่มีคาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ปราก
ฎในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้าดื่ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ลวดเย็บ
กระดาษ ตรายาง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับใช้ภายในอาคารที่ทาการ อบต
.หรืออาคารที่อยู่ในความดูแลของ อบต.เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หลอดไฟ บัล
ลาร์ด สตาร์ทเตอร์ไม่โครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและเครื่องใช้ต่างๆที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ซื้อไม้ต่างๆ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ท่อน้า อุปกรณ์
ประปา สังกะสี ตะปู ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

40,000

บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

31,000

บาท

รวม

31,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลุมข้าวและสนามกีฬาตาบลหลุมข้าว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลหลุมข้าว และสนามกีฬาตาบลหลุมข้าว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนังสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซาด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติด
ตั้งสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลหลุมข้าว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไพลจตุรมิตร จานวน 10 ตัว ตัวละ 1,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.แบบโคจรติดผนังรวมค่าติดตั้ง
3.ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานงบประมาณ)
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 282 ลาดับที่ 19
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สาหรับสานักงาน)

จานวน

16,000

บาท

รวม

5,610,720

บาท

รวม

1,055,640

บาท

รวม

1,055,640

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งครู จานวน 2
อัตรา ดังนี้
(1)ครู จานวน 2 อัตรา จานวน 533,640.- บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (มิ
นามาคานวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 )

533,640

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซาด จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000.-บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 297 ลาดับ
ที่ 68

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินวิทยฐานะ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชานาญการให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล ตาแหน่งครู
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ดัง
นี้
(1) ครู จานวน 1 อัตรา จานวน 42,000.-บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(มินามาคานวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 )
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จานวน 4 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา จานวน 432,000.-บาท (มินามาคานวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสาหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลรับรอง
ว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้กับ
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 อัตราๆ ละ 1,000
บาท/เดือน ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (มินามาคานวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วน
ตาบล ปรากฎ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (มินามาคานวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542)

42,000

บาท

432,000

บาท

48,000

บาท

รวม

2,174,080

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็ก

รวม

707,600

บาท

จานวน

100,000

บาท

595,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก เป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในตาบลได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ
ปัญญา สร้างความตระหนักและเห็นความสาคัญของเด็ก โดยมีค่าใช้
จ่าย ประกอบด้วย ค่าจัดทาป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่และจัดหา
อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2873 ลงวันที่ 20 ธ.ค
. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 ก.ย
.2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามประเพณีตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 254 ลาดับ
ที่ 4
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้ จานวน
แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
จานวน 3 ศูนย์
1)เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จานวน 284,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว จานวน 245 วัน ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
2)เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 3 ศูนย์ จานวน 187,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว อัตราคนละ 1,700 บาท ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
3)เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จานวน 3 ศูนย์ จานวน 124,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าหนังสือเรียน
อัตราคนละ 200 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
อัตราคนละ 300 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท
ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หลุมข้าว อัตราคนละ 1,130 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ข้อ 1) ข้อ 2) และ ข้อ 3) เบิกจ่ายโดยการเบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 217 ลาดับ
ที่ 5
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก อัตราคน
ละ 2,000.-บาท ต่อปี ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
ค่าวัสดุ
รวม
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จานวน 5 โรงเรียน จานวน 1,187,680.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน เด็กอนุบาลและ
เด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 – ปีที่ 6 จานวน 260 วัน ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก จานวน 228,800
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว เป็นเวลา 260 วัน ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 216 ลาดับ
ที่ 1

12,000

บาท

บาท
1,416,480 บาท
1,416,480

งบรายจ่ายอื่น

รวม

22,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

22,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

รวม

2,359,000

บาท

รวม

2,359,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการนาเด็กไปสถานพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนาส่งเด็กไปสถานศึกษา ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านซาด
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านซาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่วิถีพอเพียง เพื่อพัฒนานักเรียนด้านร่าง
กาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 221 ลาดับ
ที่ 15
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จานวน

15,000

บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเพิก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเพิก น้อมนาพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และน้อมนาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปเป็นแนวทางในการดารงชีวิต
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 219 ลาดับ
ที่ 10

15,000

บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านไพล

จานวน

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะ
จานวน
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 5 โรงเรียน
(1) อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 5
โรงเรียน จานวน 2,284,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นัก
เรียน เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 อัตราคนละ 20
บาท จานวน 200 วัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 220 ลาดับ
ที่ 12

2,284,000

บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงพลอง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงพลอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน เพื่อให้นัก
เรียนได้รับการในเรื่องน้าดื่มและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 220 ลาดับ
ที่ 11

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านไพล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการยุวเกษตรน้อยตามรอยพ่อสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อปลูก
จิตสานึกให้เด็กนักเรียนมีความประหยัด และพอเพียงมีการฝึกด้านการ
เกษตรเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หน้าที่ 224 ลาดับ
ที่ 19
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุมข้าว
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุมข้าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 218 ลาดับ
ที่ 7
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

490,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการสารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า โดยดาเนินการสารวจและขึ้นทะเบียนจานวนสุนัขและแมวในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ตามจานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของจากการสารวจขององค์การบริหารส่วนตาบลหลุม
ข้าว โดยทาการสารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2
ภายในเดือนสิงหาคม และเบิกค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจานวน
สุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง ของการสารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ (ปี
ละ 6 บาท) และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
จัดโครงการ ค่าวัสดุ เช่น ทรายอะเบท น้ายาเคมีป้องกันยุงลาย ค่าจัดซื้อ
เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ยา ชุดทาแผล ถุง
มือ น้ายาต่างๆ หูฟัง เปลหามคนไข้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
2)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
3)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
4)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติต่อที่
ต้องเฝ้ารระวัง พ.ศ.2559
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เป็นเหตุราคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 225 ลาดับ
ที่ 1
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จานวน

50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จา
เป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าดาเนินการสารวจ
และขึ้นทะเบียนจานวนสุนัขและแมว ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้าดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็นในการ
ออกหน่วยให้บริการประชาชน 17 หมู่บ้าน และรายจ่ายอื่นที่จา
เป็น สาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)เป็นไปตามมาตรา 67(3)แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
2)เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
4)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
5)หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนทที่สุด ที่ มท ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวททางการดาเนินงานป้องกัน และควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243 ลาดับ
ที่ 21
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามจานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของ จากการสารวจขององค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว เพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท วัคซีนพิษ
สุนัขบ้า น้ายาเคมีป้องกันยุงลาย ค่าจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ยา ชุดทาแผล ถุงมือ น้ายาต่างๆ หูฟัง เปลหาม
คนไข้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
2)เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
4)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติต่อที่
ต้องเฝ้ารระวัง พ.ศ.2559
6)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เป็นเหตุราคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

บาท

บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

340,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

340,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดงพลองพัฒนา จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3.การควบคุมการสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 241 ลาดับ
ที่ 19
อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านกอก หมู่ที่ 6
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านกอก จานวน 20,000 บาท จัดทาโครงการ
ตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.การควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี
2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนทที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 231 ลาดับ
ที่ 9

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:24:39

อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านโกรกขาม หมู่ที่ 13
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านโกรกขาม จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี
3.โครรงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number (ศูนย์
เพื่อนใจวััยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 238 ลาดับ
ที่ 16
อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านขาคีม หมู่ที่ 2
เพื่อสนับสนุนในหมู่บ้านขาคีม จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2.การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี
3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 227 ลาดับ
ที่ 5
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หน้า : 38/77

อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านซาด หมู่ที่ 11
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านซาด จานวน 20,000 บาท จัดทาโครงการ
ตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2.ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี
3.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 236 ลาดับ
ที่ 14

20,000

บาท

อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดงพลอง จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3.โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 232 ลาดับ
ที่ 10
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อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 9
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านท่ากระทุ่ม จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2.การควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี
3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 234 ลาดับ
ที่ 12
อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านท่ากระสัง จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2.การปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 229 ลาดับ
ที่ 7
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อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 17
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านโนนตะโก จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.การควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี
2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 242 ลาดับ
ที่ 20
อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านเพิก หมู่ที่ 12
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านเพิก จานวน 20,000 บาท จัดทาโครงการ
ตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2.การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี
3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 237 ลาดับ
ที่ 15
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อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านไพลพัฒนา หมู่ที่ 14
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านไพลพัฒนา จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
2.การควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 239 ลาดับ
ที่ 14
อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านไพลหมู่ที่ 8
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านไพล จานวน 20,000 บาท จัดทาโครงการ
ตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2.การควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี
3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 233 ลาดับ
ที่ 11
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อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ 3
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านสระจันทร์ จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2.การควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี
3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 228 ลาดับ
ที่ 6
อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 1
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหลุมข้าว จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 226 ลาดับ
ที่ 4
อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านหลุมข้าวพัฒนา หมู่ที่ 15
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหลุมข้าวพัฒนา จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3.การควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 240 ลาดับ
ที่ 18
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อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านห้วยน้อย จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3.การควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 230 ลาดับ
ที่ 8
อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10
เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านใหม่หนองบัว จานวน 20,000 บาท จัดทา
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3 โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2.การควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี
3.การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 235 ลาดับ
ที่ 13
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

144,000

บาท

รวม

144,000

บาท

รวม

144,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ
ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบลหลุม
ข้าว จานวน 2 อัตรา ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น รายละเอียดดังนี้
-ค่าตอบแทนอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น จานวน 2
อัตรา อัตราๆ ละ 6,000.-บาท/เดือน จานวน 144,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ.2561
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวัน
ที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ
.2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์

144,000

บาท

รวม

2,108,840

บาท

รวม

957,840

บาท

รวม

957,840

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา ปราก
ฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ ดังนี้
1)นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จานวน 352,740.- บาท
2)นักพัฒนาชุมชน
จานวน 277,920.- บาท
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ ดังนี้
-นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
สังคม) เดือนละ 3,500.-บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 2 อัตรา ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
(1)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา จานวน 149,280.- บาท
(2)พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 1 อัตรา จานวน 108,000.- บาท

630,660

บาท

42,000

บาท

257,280

บาท

27,900

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

จานวน

หน้า : 45/77

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:24:39

งบดาเนินงาน

รวม

266,000

บาท

รวม

161,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต.,ค่าเขียนแบบแปลน,ตรวจแบบ
แปลน,รับรองแบบแปลนของ อบต.ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หลุมข้าว ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ
ให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้สอย
รวม

75,000

บาท

2,000

บาท

84,000

บาท

70,000

บาท

20,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-ค่าซักฟอกผ้าม่าน และอื่นๆ ที่เป็นเครื่องใช้สานักงาน อบต.
-ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบรริการกาจัด
ปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็น
กิจการ โครงการ งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามอานาจหน้าที่ของ อบต
. เช่น ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร โรงเรียน ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษา
ต้นไม้ สวนหย่อมในอาคารหรือนอกอาคารใน อบต.ค่าจ้างเหมา รักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ ฯลฯ
-ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีซึ่ง อบต.จะต้องรับผิด
ชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
-ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
-ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ,โทรทัศน์,โรง
มหรสพ หรือสิ่งตีพิมพ์ต่าาๆ เป็นต้น
-ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต.การ
เผยแพร่ให้ความรู้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

จานวน

หน้า : 46/77

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:24:39

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีคาสั่งแต่ง
ตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องปริ๊น CanoniP7200 series
และ HP Laser Professional P1102 ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ปรากฎใมนแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ ตรา
ยาง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก โปรแกรม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

30,000

บาท

20,000

บาท

35,000

บาท

20,000

บาท

15,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

รวม

885,000

บาท

รวม

885,000

บาท

จานวน

868,000

บาท

จานวน

17,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน (กองสวัสดิการ
สังคม)
- โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 280 ลาดับ
ที่ 13

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One สาหรับงานสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานัก
งาน ราคา 17,000 บาท จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1
หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจุแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
-โดยมีคุณลักษณะตาม (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปรากฎในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปสังคมสงเคราะห์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 302 ลาดับ
ที่81
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

115,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

115,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

115,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตาบล
หลุมข้าวให้แก่เด็กและเยาวชนภายในตาบลหลุมข้าว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่ายานพาหระ ค่าอาหาร ค่าผ้าย
โครงการาและรายจ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 244 ลาดับ
ที่ 1
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้
จานวน

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้แก่ผู้ตก
เกณฑ์ จปฐ.โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าถุงยัง
ชีพ และรายจ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 244 ลาดับ
ที่ 2
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ
จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตาบลหลุมข้าว

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
และคนพิการ ให้แก่ผู้ดูแลช่วยเหลือ คนพิการและผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ และรายจ่ายอื่นที่จา
เป็น สาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 245 ลาดับ
ที่ 3
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จานวน

20,000

บาท

รวม

2,405,220

บาท

รวม

1,822,620

บาท

รวม

1,822,620

บาท

จานวน

1,068,900

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองช่างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ดังนี้
-ผู้อานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500.-บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 5 อัตรา ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ดังนี้
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน 148,680.- บาท
(2) ผู้ช่วยนายช่างสารวจ
จานวน 149,280.- บาท
(3) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
จานวน 117,360.- บาท
(4) คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา จานวน 216,000.- บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

42,000

บาท

631,320

บาท

80,400

บาท

โครงการเยาวชนตาบลหลุมข้าวอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนหลุมข้าวอาสาพัฒนาวัดเพื่อ
ชุมชน ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในตาบลหลุมข้าว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและะเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการและรายจ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 245 ลาดับ
ที่ 4
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองช่าง
จานวน 445,620.-บาท
(2) นายช่างโยธา จานวน 2 อัตรา จานวน 623,280.-บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต.,ค่าเขียน
แบบแปลน,ตรวจแบบแปลน,รับรองแบบแปลนของ อบต.,ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ
ให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบล ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

542,000

บาท

รวม

197,000

บาท

จานวน

140,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

45,000

บาท

จานวน

10,000

บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

120,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-ค่าซักฟอกผ้าม่านน และอื่นๆ ที่เป็นเครื่องใช้สานักงาน อบต.
-ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาดักสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ ฯลฯ
-ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีซึ่ง อบต.จะต้องรับผิด
ชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
-ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
-ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ,โทรทัศน์,โรงมหรสพ
หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
-ค่าจ้างเหมาทาป้าายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต
.การเผยแพร่ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การรณรงค์แก้ไขปัญหา และ
ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ฯลฯ
-ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายเดือน และค่าจดทะเบียนโดเมนเนมรายปี ของ
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
-ค่าธรรมเนียมในการทดสอบคุณภาพน้า อุปโภค บริโภค คุณภาพแหล่ง
น้าดิบต่างๆ
-ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของ อบต
.ฯลฯ ตามกฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 ตามบัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง ที่มีคาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการจัดทาแผนที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตรวจสอบ และการจัดทาแผนที่แนวเขตการ
ปกครองตาบลให้ถูกต้องเพื่อจัดทาประกาศกระทรวงมหาดไทยลงบน
แผนที่ภูมิประเทศมาตรส่วน 1:50,000 ชุด L7018 ของกรมแผนที่
ทหาร ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 267 ลาดับ
ที่ 15
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ สาธารณะสมบัติในความรับผิดชอบของ อบต
.ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของ อบต.ฯลฯ ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้าดื่ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ลวด
เย็บกระดาษ ตรายาง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ สิ่งของซึ่งโดยสาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปรกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กัน เช่น ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับใช้ภายในอาคารที่ทาการ อบ
ต.หรืออาคารที่อยู่ในความดูแลของ อบต.โคมไฟฟ้าสาธารณะต่างๆ แต่ละ
หมู่บ้าน เช่น หลอดไฟ บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ สิ่งของซึ่งโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปรกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกัน เช่น ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่างๆ เหล็กรูปพรรณต่างๆ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ น้ามันสน สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อ
น้า อุปกรณ์ประปา สังกะสี ตะปู ตลับเมตร เทปวัดระยะ ไม้ส่องระดับ ฯลฯ
สิ่งของซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปรกติมีอายุการฝช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่า
ใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้สาหรับรถบรรรทุกเอนกประสงค์ และรถ
ยนต์ส่วนกลาง ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้สาหรับรถบรรทุกอเนกประสงค์ และรถ
ยนต์ส่วนกลาง ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน เลนส์
กล้องบันทึกภาพ ฯลฯ สิ่งของซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าภาษี ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รวม

225,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

5,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม หมึก ปริ๊นเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เลเซอร์ สาย
เคเบิล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่างๆ สิ่งของซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปรกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม

20,000

บาท

บาท
40,600 บาท
40,600

ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เอกสารเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน

จานวน

22,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 4
หลัง เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 278 ลาดับ
ที่ 6
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จานวน

8,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,300.-บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10
หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 303 ลาดับ
ที่ 85
เครื่องสารองไฟ
จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่องราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 303 ลาดับ
ที่ 84
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

5,000

บาท

รวม

650,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

650,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

650,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้านนางหลงมาถึงศาลตาปู่ หมู่ที่ จานวน
12
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้าน
นางหลงมาถึงศาลตาปู่ หมู่ที่ 12
ให้กับประปาส่วนภูมิภาคอาเภอโนนสูง ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวัน
ที่ 24 กันยายน 2561
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลาดับ
ที่ 246

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคบ้านซาด,โนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 11
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้าน
ซาด,โนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 11
ให้กับประปาส่วนภูมิภาคอาเภอโนนสูง ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวัน
ที่ 24 กันยายน 2561
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลาดับ
ที่ 250
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โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้านนางหลงมาไปสุดเขตบ้านไพล จานวน
(สวนนายสวาท) บ้านไพล หมู่ที่ 8
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้าน
นางหลงมาไปสุดเขตบ้านไพล (สวนนายสวาท) บ้านไพล หมู่ที่ 8
ให้กับประปาส่วนภูมิภาคอาเภอโนนสูง ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวัน
ที่ 24 กันยายน 2561
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169 ลาดับ
ที่ 28

100,000

บาท

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้านไพลมารอบหมู่บ้านสระจันทร์ จานวน
หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้าน
ไพลรอบหมู่บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ 3
ให้กับประปาส่วนภูมิภาคอาเภอโนนสูง ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวัน
ที่ 24 กันยายน 2561
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168 ลาดับ
ที่ 24

100,000

บาท
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จานวน

100,000

บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับ และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 9
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับ และติด
ตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 9 จุดคุ้มโนนไผ่ - ซอย 1,ซอย 2
จานวน 150,000.- บาท
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอโนนสูง ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวัน
ที่ 24 กันยายน 2561
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122 ลาดับ
ที่ 271

100,000

บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง หมู่ที่ 1
จุดที่ 1 จากบ้านนางปาหนันไปบ้านนางชนิตรา ปาร์คเกอร์
จุดที่ 2 จากศาลปู่ตาไปถึงบ้านนายพีรพัฒน์ บัวกลาง
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอโนนสูง ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวัน
ที่ 24 กันยายน 2561
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลาดับ
ที่ 260
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 17

จานวน

70,000

รวม
รวม

30,000

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับ และติด
ตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 17
จุดที่ 1 ซอยบ้านนางนฤมล เข็มกลาง
จุดที่ 2 บ้านนายเล็กถึงบ้านเพิก หมู่ที่ 17
จุดที่ 3 หน้าบ้านนายแสวง (ย้ายเสาไฟ)
จุดที่ 4 ซอยบ้านนายประยุทธ์ ปลั่งกลาง (ย้ายเสาไฟ)
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอโนนสูง ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวัน
ที่ 24 กันยายน 2561
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลาดับ
ที่ 284
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการอบรมการคัดแยกขยะ
ในหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในากรจัด
โครงการ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้าดื่ม ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และรายจ่ายอื่นที่จา
เป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งานสาธารณสุข สานักปลัด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.252
3)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 261 ลาดับ
ที่ 1

บาท
30,000 บาท

หน้า : 58/77

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:24:39

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

375,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

375,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

375,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของปรชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลหลุมข้าว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว.12
มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 248 ลาดับ
ที่ 4
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชน นักเรียน ผู้ติดสารเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารรกลาง
วัน ค่าพาหนะ ค่าจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดองค์การบริหารส่วนนตาบลหลุมข้าว อาทิ การรณรงค์ต่อต้านและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในรูปแบบต่างๆการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน การสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหา
สารเสพติดในโรงเรียน การสนับสนุน การบาบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพร่าง
กาย และจิตใจของผู้ติดยาเสพติด และรายจ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 247 ลาดับ
ที่ 1

หน้า : 59/77

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:24:39

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ให้แก่ กลุ่มสตรี คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตาบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปราก
ฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 250 ลาดับ
ที่ 9
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ผู้ว่างงานน และ
ประชาชนทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่าสยประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่
ระลึก ค่าเล่าเรียนค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็น สาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)ระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 251 ลาดับ
ที่ 10
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยา
เสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเล่าเรียนค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น สาหรับการจัดทาโครงการปราก
ฎในแผนงานสร้าางความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 248 ลาดับ
ที่ 3

150,000

บาท

30,000

บาท

30,000

บาท

หน้า : 60/77
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ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานมหกรรมงานแสดงสินค้าโอทอป

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการศึกษาดูงานมหกรรม
งานแสดงสินค้าโอทอป แก่ผู้นากลุ่มสตรี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัดศึกษาดูงานในและนอกสถาน
ที่ ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จาเป็นนสาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 249 ลาดับ
ที่ 5
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนภายในตาบลหลุมข้าว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้นาหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรรจุ
เอกสารสาหรับผู้เข้ารรับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัด
โครงการ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นนตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 250 ลาดับ
ที่ 8
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100,000

บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

30,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

470,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

320,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

320,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการงานวันข้าวอาเภอโนนสูง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการงานวันข้าวอาเภอโนนสูง เป็น
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรและประชาชนภายในตาบลมีส่วนนร่วมในงานที่เป็น
เอกลักษณ์ของอาเภอที่แสดงออกทางด้านเกษตร เป็นการสนับสนุนการทา
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของตาบล โดยจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมา ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 252 ลาดับ
ที่ 1
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตาบลต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตาบลต้านยาเสพติดกีฬา
ประชาชนภายในตาบลหลุมข้าว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเงิน
รางวัลนักกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าสนับสนุนการจัดริ้ว
ขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ค่าตอบแทนดุริยางค์และการแสดงพิธี
เปิด ค่าถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ค่าจัดทา
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายผ้าแพรเปิดงานพร้อมลูกโป่ง ค่า
เช่าเครื่องเสียง ค่าน้าแข็งและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสนามกีฬาพร้อมปรับ
ปรุงสนามกีฬา ค่าตกแต่งสถานที่ในการแข่งขันกีฬา และรายจ่ายอื่นที่จา
เป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 254
ลาดับที่ 5
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาโนนสูงคัพ

จานวน

20,000

รวม
รวม

150,000

จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาโนนสูง
คัพ และสนับสนุนการส่งนักกีฬาแข่งขันในระดับต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาเยาวชน ประชาชน นักเรียน นัก
ศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีทักษะด้านกีฬา มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุด
กีฬาพร้อมสกรีน ค่าถุงเท้ากีฬา ค่าลูกฟุตบอลหนัง PU และรายจ่ายอื่นที่
จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 254 ลาดับ
ที่ 6
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายประจาตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งประจาสนามกีฬา
ตาบล พร้อมติดตั้งสาหรับให้ประชาชนได้ออกกาลังกาย ประกอบด้วย
1.เครื่องกรรเชียงบกแบบคู่ จานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องบริหารหัวไหล่-หน้าอกคู่แบบดันและแบบดึง จานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องโยกแขน-ขา-สะโพก แบบคู่ จานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องปั่นจักรยานคู่ จานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องบริหารเอว – สะโพกคู่ จานวน 1 เครื่อง
-ผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของเล่น มอก.
-โครงสร้างเหล็กแข็งแรงปลอดภัย ทาสีปลอดสารตะกั่ว 100%
-ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 286 ลาดับ
ที่ 40

บาท
150,000 บาท
บาท
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ครุภัณฑ์อื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กสาหรับศูนย์พัฒนา
จานวน
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาดพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย
1.ปีนป่ายมีห่วงโหน จานวน 1 ชุด ราคา 14,950 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของเล่น มอก.
-โครงสร้างเหล็กแข็งแรงปลอดภัย ทาสีปลอดสารตะกั่ว 100%
-ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
2.สะพานโค้ง 4 ทาง จานวน 1 ชุด ราคา 12,650 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของเล่น มอก.
-โครงสร้างเหล็กแข็งแรงปลอดภัย ทาสีปลอดสารตะกั่ว 100%
-ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
3.จักรยานนั่งปั่น จานวน 1 ชุด ราคา 10,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของเล่น มอก.
-โครงสร้างเหล็กแข็งแรงปลอดภัย ทาสีปลอดสารตะกั่ว 100%
-ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
4.เดินวิบาก จานวน 1 ชุด ราคา 11,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของเล่น มอก.
-โครงสร้างเหล็กแข็งแรงปลอดภัย ทาสีปลอดสารตะกั่ว 100%
-ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
พร้อมติดตั้งจนสามารถใช้งานได้ทันที ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หน้าที่ 287 ลาดับ
ที่ 43
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50,000

บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

60,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
เพื่อ
สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทาป้ายโครงการค่า
จัดเตรียมสถานที่และจัดหาอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทง และรายจ่ายอื่น
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 254 ลาดับ
ที่ 3
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันเข้า
พรรษา ส่งเสริมพุทธศาสนา และให้ประชาชนหันมาทาบุญเข้าวัดให้มาก
ขึ้น และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดทาป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่และจัดหา
อุปกรณ์ในการแห่เทียนพรรษา และรายจ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 255 ลาดับ
ที่ 8
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

จานวน

20,000

บาท

รวม

4,979,800

บาท

รวม

4,979,800

บาท

รวม

4,979,800

บาท

จานวน

235,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสาคัญ ต่อผู้
สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าจัดทาป้าย
โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่และจัดหาอุปกรณ์รดน้าดาหัว ค่าน้าแข็ง
และน้าดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
590 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560
เรื่อง การดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
กันยายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามประเพณีตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1289 ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561– 2565) หน้าที่ 254 ลาดับ
ที่ 7
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างห้องน้างานป้องกันประจา อบต.หลุมข้าว
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้างานป้องกันประจาอาคารศูนย์ อปพร.อบต
.หลุมข้าว ตามแบบแปลนของ อบต.หลุมข้าว ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 145 ลาดับ
ที่ 338
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอก หมู่ที่ 6 ต่อจากลาดยาง
ถึงบ้านขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอก หมู่ที่ 6 ต่อ
จากลาดยางถึงบ้านขาคีม หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 125
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.หลุมข้าว ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 273 ลาดับ
ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรกขาม หมู่ที่ 13 จากของ
เดิมถึงสี่แยก (ทางไปวัดหนองม้า)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากของเดิมถึงสี่
แยก (ทางไปวัดหนองม้า) หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.หลุมข้าว ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลาดับ
ที่ 85
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาคีม หมู่ที่ 2 จากจุดเดิมไป
บ้านกอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาคีม หมู่ที่ 2 จาก
จุดเดิมไปบ้านกอก หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 125
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.หลุมข้าว ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลาดับที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพลอง หมู่ที่ 7 ถนนจากสาม
แยกปั๊มน้ามัน - ประตูระบายน้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพลอง หมู่ที่ 7
ถนนจากสามแยกปั๊มน้ามัน - ประตูระบายน้า หนา 0.15
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 136 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 816 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
ของ อบต.หลุมข้าว ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลาดับ
ที่ 75

จานวน

455,700

บาท

จานวน

454,200

บาท

จานวน

455,700

บาท

จานวน

495,400

บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16 จาก
บ้านนายประทีปถึงบ้านนายวิจารย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพลองพัฒนา หมู่
ที่ 16 จากบ้านนายประทีปถึงบ้านนายวิจารย์ หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50
เมตร ยาว 310 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตาราง
เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.หลุม
ข้าว ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลาดับ
ที่ 60
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 จากบ้าน
นางประกอบ ถึงคุ้มโนนเจริญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4
จากจุดเดิมไปบ้านนางประกอบถึงคุ้มโนนเจริญ หนา 0.15
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 163 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 815 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
ของ อบต.หลุมข้าว ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ลาดับ
ที่ 17
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพลพัฒนา หมู่ที่ 14 หน้า
บ้านนายขันทอง บุญนอก ถึงหน้าบ้านนางสาราญ ปลูกกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพลพัฒนา หมู่
ที่ 14 หน้าบ้านนายขันทอง บุญนอกถึงหน้าบ้านนางสาราญ ปลูก
กลาง หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1
ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.หลุมข้าว ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลาดับ
ที่ 109
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุมข้าวพัฒนา หมู่ที่ 15 จาก
สะพานบ้านผู้ใหญ่ถึงสะพานลาปราสาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานบ้านผู้ใหญ่ถึง
สะพานลาปราสาท หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115
เมตร พร้อมเทหูช้างทางเชื่อม หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 492 ตาราง
เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.หลุม
ข้าว ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลาดับ
ที่ 89

จานวน

463,700

บาท

จานวน

498,300

บาท

จานวน

454,200

บาท

จานวน

292,900

บาท
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669,000

บาท

455,700

บาท

50,000

บาท

รวม

1,864,260

บาท

รวม

1,162,260

บาท

รวม

1,162,260

บาท

จานวน

597,960

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

282,300

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5 ต่อจากถนน จานวน
ลาดยางบ้านห้วยน้อยไปบ้านหลุมข้าว
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านห้วยน้อย หมู่
ที่ 5 ต่อจากถนนลาดยางบ้านห้วยน้อยไปบ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 1 หนา 0.15
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 219 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,095 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนของ อบต.หลุมข้าว ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลาดับ
ที่ 24
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 จาก จานวน
แยกศาลาโนนแล้งถึงจุดเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลาโนนแล้งถึง
จุดเดิม หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 192 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1
ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.หลุมข้าว ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลาดับ
ที่ 79
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกาหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ปราก
ฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2
อัตรา ได้แก่
(1) นักบริหารงานการเกษตร จานวน 359,400.- บาท
(2) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จานวน 238,560.- บาท
ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งนักบริหารงานการเกษตร ปรากฎใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) นักวิชาการเกษตร จานวน 282,300.- บาท
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ปรากฎใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
1) คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา จานวน 216,000.- บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 2 อัตรา ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร รายละเอียดดังนี้
(1) คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา จานวน 24,000.- บาท
งบดาเนินงาน

จานวน

216,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

รวม

682,000

บาท

รวม

147,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ปรากฎในแผน
งานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ
ให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ปรากฎใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

85,000

บาท

2,000

บาท

60,000

บาท

ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

415,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ประเภทรายจ่ายพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 80,000.- บาท
(1)ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
เป็นเงิน 40,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ปราก
ฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
(2)ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 40,000.-บาท
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ
-ค่าซักฟอกผ้าม่าน และอื่นๆ ที่เป็นเครื่องใช้สานักงาน อบต.
-ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับ
ใช้ ค่าเบี้ยประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกาจัด
ปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็น
กิจการ โครงการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามอานาจหน้าที่ของ อบต
.เช่น ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร โรงเรือน ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมในอาคารหรือนอกอาคาร
ใน อบต.ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริ
การเว็บไซต์ ฯลฯ
-ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีซึ่ง อบต.จะต้องรับ
ผิดชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
-ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารรของ อบต.ทางวิทยุ,โทรทัศน์,โรง
มหรสพหรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
-ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต
.การเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการเกษตรในทุกๆด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก และการน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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จานวน

40,000

บาท

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการให้ความรู้ทางด้านการ
เกษตรให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตร และประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่า
จัดฝึกอบรม หรือค่าเข้าชมงานนิทรรศการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 206 ลาดับ
ที่ 1
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต จานวน
.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ให้เกิดกระบวน
การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน เพื่อถ่ายทอดสู่
เกษตรกร และชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
จัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายาน
พาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 208 ลาดับ
ที่ 3

40,000

บาท

30,000

บาท

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครเกษตร (อกม.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสา
สมัครเกษตร (อกม.) โดยจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 208 ลาดับ
ที่ 4

หน้า : 72/77

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:24:39

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

จานวน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ให้พร้อมปฏิบัติงานในการบริการต่างๆ เช่น การถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงการรแก้ไขปัญหา และการบริการทางด้านการเกษตร
อื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่า
วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 211 ลาดับ
ที่ 13
โครงการส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยจ่าย
เป็นค่าจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า
อาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฎในแผนนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 207 ลาดับ
ที่ 2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ จานวน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพืชสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ จ้างเหมาทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และงานปรับปรุงสถานที่สาหรับปลูกพืช
สมุนไพร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 260 ลาดับ
ที่ 4
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับ
อาการ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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ค่าวัสดุ

รวม

120,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

35,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋่ย พันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์น้า น้าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก จอบ คราด มีด กระถาง รองเท้าบู๊ท วัคซีน ยา ต้นไม้ ปุ๋ย อาหาร
สัตว์และอุปกรณ์ต่างๆ ในการขดยายพันธุ์พืช ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่มี
ราคาต่อชุด/ต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

30,000

บาท

30,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของเครื่อง
ใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็ม
หมุด เทปพีวีซีใส (สกอตซ์เทป) กระดาษไข น้ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธง
สัญลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการวื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้าดื่ม กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้าดื่ม โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ สิ่งของซึ่ง
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระ พร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สาหรับใช้ภายในอาคารที่ทาการ อบต
.หรืออาคารที่อยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ และ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในงานส่งเสริมการ
เกษตร เช่น เครื่องขยายเสียง ลาโพง ไมโครโพน ฯลฯ สิ่งของซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไม้ต่าง ๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวา
น สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เสา หลังคาเครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้าบาดาล ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้สาหรับใช้กับเครื่องตัด
หญ้า เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ เครื่องพ่นยา ในกิจกรรมงานที่เกี่ยวข้อง ปราก
ฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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งบลงทุน

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ จานวน 1 หลัง เพื่อใช้วางตัวอย่างผล
ผลิตการเกษตร น้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงเพื่อแจกประชาชนที่มีความสนใจ
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 305 ลาดับ
ที่ 91
ตู้เก็บเอกสารแบบ 1 บานประตู พร้อมลิ้นชัก
จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 1 บานประตู และมีลิ้นชักในตู้
เดียวกัน จานนวน 1 หลัง เพื่อใช้เก็บเอกสาร และแบบฟอร์มใบคาร้อง
ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 304 ลาดับ
ที่ 90
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จานวน 1 หลัง เพื่อ
ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร วัสดุสานักงาน อุปกรณ์ และอื่นๆ ในการปฏิบัติ
งาน ให้เป็นเป็นระเบียบ ปรากฎในแผนงานบริหารงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 304 ลาดับ
ที่ 89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องช่วยขยายเสียงแบบพกพา
จานวน

5,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ชั้นวางของ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยขยายเสียงแบบพกพา จานวน 1
เครื่อง เพื่อให้คล่องตัว และช่วยขยายเสียงประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติ
งาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกสถานที่
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 305 ลาดับ
ที่ 92
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

140,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

30,000

บาท

100,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อหญ้าแฝก ค่าจ้างเหมาทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่าย
อื่น หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการ ปราก
ฎในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 259 ลาดับที่ 2
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ป่าหัวไร่ปลายนา และพื้นที่
จานวน
สาธารณะในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่ป่า หัวไร่ปลายนา และพื้นที่สาธารณะในชุมชน กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อต้นไม้ ค่าจ้างเหมาทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าปรับปรุงเตรียมสถานที่ปลูก ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
รับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่น หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งน้าและป่าไม้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 259 ลาดับ
ที่ 1
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดทาโครงการ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งน้าและป่าไม้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 260 ลาดับ
ที่ 3
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตาบลหลุมข้าว จานวน 1,918
คน และจานวนที่รองรับเพิ่มขึ้น จานวน 123 คน รวมเป็น
จานวน 2,041 คน ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์ ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดาเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตตาบลหลุมข้าว จานวน 371
คน และจานวนที่รองรับเพิ่มขึ้น จานวน 60 คน รวมเบี้ยจานวน 431
คน ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์ ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
3)หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดาเนินการตามภารกิจถ่าย
โอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจฯ พ.ศ.2542
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค
เอดส์ จานวน 7 ราย รายละ 500 บาท/เดือน ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการ
สงเคราะห์ ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานายฯ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
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สารองจ่าย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าใน
กรณีจาเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนาไป
ใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
จานวน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 220,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว (อบต.ขนาด
กลาง) ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน
อัตราร้อยละ 1 จากประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2563 ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
เงินช่วยพิเศษผู้รับบานาญ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษจ่ายเป็นจานวน 3 เท่าของเงินบานาญรวม
กับเงินเพิ่มบานาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ โดยจ่ายตาม
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบานาญส่วนท้อง
ถิ่นถึงแก่ความตาย (แบบ บ.ท.10) แต่ถ้าผู้ตายมิได้แสดงไว้ก็ให้จ่ายแก่
บุคคลตามข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

หน้า : 77/77

563,100

บาท

220,000

บาท

297,800

บาท

50,000

บาท

