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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสีทองหลาง
อาเภอ วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,002,599 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,136,820

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,515,720

บาท

รวม

2,744,720

บาท

จานวน

514,080

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกอบต.และรองนายกอบต. ดัง
นี้
1.ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกอบต. เดือนละ 1,750 บาท
2.ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกอบต. จานวน 2 คน เดือน
ละ 880 บาท

42,120

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต.และรองนายกอบต. ดังนี้
1.ค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต. เดือนละ 1,750 บาท
2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกอบต. จานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท

42,120

บาท

86,400

บาท

2,060,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกอบต.และเงินเดือนรองนายกอบต. ดังนี้
1.เงินเดือนนายกอบต. เดือนละ 20,400 บาท
2.เงินเดือนรองนายกอบต. จานวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท

จานวน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกอบต. เดือนละ 7,200 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา,รองประธาน
สภา,สมาชิกสภาและเลขานุการสภา จานวน 23 คน โดยแยกรายละเอียด
ดังนี้
1.ประธานสภาอบต.
เดือนละ 11,220 บาท
2.รองประธานสภาอบต. เดือนละ 9,180 บาท
3.สมาชิกสภา จานวน 20 คน เดือนละ 7,200 บาท
4.เลขานุการสภา เดือนละ 7,200 บาท

จานวน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,771,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อน
ระดับให้แก่พนักงานส่วนตาบล สานักปลัดอบต. จานวน 9 อัตรา ดังต่อไป
นี้ ปลัด อบต.,รองปลัด อบต.,หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.,นิติกร,นัก
ทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้า
พนักงานป้องกันและเจ้าพนักงานธุรการ

3,080,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่ ปลัด อบต.(นักบริหารงาน อบต
.ระดับ 8)เดือนละ 7,000 บาทและค่าตอบแทนรายเดือน เดือน
ละ 7,000 บาท ,เงินประจาตาแหน่งให้แก่ รองปลัด อบต.,หัวหน้าสานัก
งานปลัด อบต เดือนละ 3,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของ อบต. จานวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ,พนักงานขับรถ,,คนงานทั่วไป
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ ผู้ช่วยเจ้าที่หน้า
ธุรการ,พนักงานขับรถ,คนงานทั่วไป
งบดาเนินงาน
รวม

252,000

บาท

379,000

บาท

60,000

บาท

2,137,000

บาท

รวม

266,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
1.) ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ อบต. 100,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ

100,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน และที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบลและผู้
บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รวม

10,000

บาท

126,000

บาท

30,000

บาท

1,381,000

บาท

30,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าธรรมเนียม
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก อบต
.โคกสีทองหลาง ฯลฯ

จานวน
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2. ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

จานวน

20,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

108,000

บาท

80,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

270,000

บาท

400,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารในการจัดทา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนพัฒนาท้องถิ่น งาน
ต่างๆ ของ อบต.โคกสีทองหลาง ฯลฯ
3. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าติดตั้งไฟอาคารสานักงาน ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ฯลฯ
4. ค่าจ้างเหมาภารโรง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาภารโรง จานวน 1 คน
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
(2.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ของ อบต.โคกสี
ทองหลางในโอกาสต่างๆ เช่น การต้อนรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล หรือ
ผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ
(2.2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง อบต
.กับ อบต.หรือ อบต.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น คณะกรรมการ
พัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนา ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเป็น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตาบล, ผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ และพนักงานจ้าง
(3.2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาในงาน
พิธีต่างๆ เช่น วันปิยะมหาราช วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ
(3.3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
จานวน
ศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี
ทองหลาง เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 54 ลาดับที่ 2
(3.4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่ง
ที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ
กรณีอื่นๆ) เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 55 ลาดับ
ที่ 5

หน้า : 4/24

วันที่พิมพ์ : 13/6/2562 15:36:00

50,000

บาท

150,000

บาท

50,000

บาท

240,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุสานักงาน ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น เก้าอี้
พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ แฟ้ม ปากกา คลิป กาว ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตระแกรงวางเอกสาร น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า ถ้วย จาน ชุด
กาแฟ กระติกน้าร้อน ไม้กวาด น้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

80,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียบ สาย
ยาง สปิงเกอร์ ปุ๋ย ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่ใช้ในงานของ อบต.โคกสี
ทองหลาง เช่น พู่กัน สี ไม้อัด ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เมาส์ ปริ้นเตอร์ สวิตชิ่งบ๊อกช์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

จานวน

40,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

(3.5) โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเทอดพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีของคนในชาติโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม เช่น การจัดฝึกอบรม การประชุมชี้แจง การจัดนิทรรศการเกี่ยว
กับพระราชกรณียกิจฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การประดับ
ไฟ การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ การประดับไฟและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 54 ลาดับที่ 4
(3.6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ประธาน
สภา รองประธานสภา และสมาชิกอบต. ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ส่วนกลาง โต๊ะทางาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ กล้องถ่าย
รูป เครื่องสารองไฟ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
รวม
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วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นที่ใช้ในอบต. เช่น ก๊อกน้า อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในระบบประปา ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสาหรับที่ทาการ อบต. และอาคารที่เป็นทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล

10,000

บาท

บาท
200,000 บาท

250,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา น้าบาดาล ในอาคารที่ทาการ อบต.โคกสี
ทองหลาง

จานวน

5,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ( INTERNET)
และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
สัญญาณ ค่าเช่าสายวงจรพร้อมค่าบริการ ค่าจดทะเบียนชื่อโดเมนเนม
(ชื้อเว็บไซค์) ค่าเช่าพื้นที่ฝากเว็บไซค์ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบล

25,000

บาท

รวม

424,100

บาท

รวม

424,100

บาท

จานวน

5,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะมี
มือจับชนิดบิดและมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ใช้สาหรับเก็บเอกสารและหนังสือ
ต่างๆ ของสานักปลัด อบต. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ลาดับที่ 1
2.) เก้าอี้สาหรับพนักงานส่วนตาบล
จานวน

6,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน จานวน 4 ตัว บุด้วยฟองน้า หุ้มด้วย
หนังเทียมสาหรับพนักงานส่วนตาบล เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ลาดับที่ 9 และแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 11 ลาดับที่ 3
3.) ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก
จานวน

6,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สาหรับที่ทาการ อบต.โคกสีทองหลาง
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1) ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะดังนี้เป็นตู้เหล็ก15 ลิ้นชักขนาดกว้างยาว ไม่น้อย
กว่า 37x46 ซม. เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หน้า15 ลาดับที่ 6
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จานวน

4,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับผู้บริหาร จานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เก้าอี้แบบมีพนักพิงและเบาะหนังผลิตจาก PVC สี
ดา/ปรับระดับโช๊คแก๊สสีโครเมียม/ขาเก้าอี้อลูมิเนียมขัดเงา ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 67 ซม. ลึก 75 ซม. สูง112-122 ซม. ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 11 ลาดับที่ 4
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา
จานวน

2,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 12
ลาดับที่ 7
ครุภัณฑ์อื่น
1.) ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
จานวน

400,000

บาท

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

4.) เก้าอี้สาหรับผู้บริหาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จานวน 4 ซุ้ม
คุณสมบัติ ดังนี้
- กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาด ไม่น้อยกว่า 2.30*3.40 ม.
- ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 2.30 ม.
- ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.40*3.50 ม.
- ตราสัญลักษณ์ ขนาด 1.00 ม.
- ครุฑ ขนาด 0.5 ม.
- พานพุ่มเงิน,ทอง ขนาด 1.20 ม.
- ขนาดรูป ขนาด 1.20*2.40 ม.
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ครั้งที่ 2 หน้า 12 ลาดับ
ที่ 8
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
1. ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
บริการของ อบต.โคกสีทองหลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.โคกสีทองหลาง
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 54 ลาดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

20,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
จานวน
อปท.
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตาบลวาปีปทุม ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 1
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอวาปีปทุม ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธีอาเภอวาปีปทุม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอวาปีปทุม ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธีอาเภอวาปีปทุม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71 ลาดับที่ 1
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวม
รวม

2,084,820

รวม

1,508,820

บาท

จานวน

1,237,620

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

229,200

บาท

รวม

566,000

บาท

รวม

156,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตาบล และลูกจ้างประจา
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อให้กับพนักงานส่วนตาบล ผู้ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

10,000

บาท

126,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนระดับ ให้แก่พนักงานส่วนตาบลกองคลัง จานวน 4 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
2) นักวิชาการเงินและบัญชี
3) นักวิชาการพัสดุ
4) จพง.จัดเก็บรายได้
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง(นักบริหารงาน
คลัง ) จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา ตาแหน่ง นักวิชาการคลัง จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

บาท
1,508,820 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและ
ลูกจ้างประจาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รวม

20,000

บาท

290,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเป็น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี
จานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสีทองหลาง เช่น ค่าคัดลอกข้อมูลระบบ
สารสนเทศจากสานักงานที่ดิน ค่าปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินการจัดทา
แผนที่แม่บท ค่าจ้างออกสารวจภาคสนาม ค่าวัสดุ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 56 ลาดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
จานวน

50,000

บาท

20,000

บาท

120,000

บาท

60,000

บาท

10,000

บาท

50,000

บาท

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

4,500

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต. ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ที่ใช้ในกอง
คลัง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ของงานจัดเก็บรายได้
และงานอื่นของกองคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกองคลัง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สาหรับพนักงานส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน จานวน 3 ตัว บุด้วยฟองน้า หุ้มด้วย
หนังเทียมสาหรับพนักงานส่วนตาบล เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ลาดับที่ 9 และแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 7 ลาดับที่ 9
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จานวน

5,500

บาท

รวม

285,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

285,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

225,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ หรือเทศกาลอื่นๆ เช่น ช่วง 7 วัน อันตราย และ
ให้บริการประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 57 ลาดับที่ 1
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 57 ลาดับที่ 2
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 58 ลาดับที่ 5
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.และจัดงานวัน อปพร. ประจาปี 2562
จานวน

15,000

บาท

รวม

60,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

2,226,480

บาท

รวม

1,933,980

บาท

รวม

1,933,980

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อน
ระดับ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 6 อัตรา ดังนี้ ตาแหน่งผู้อานวย
การกองศึกษา ,นักวิชาการศึกษา และครู

1,687,980

บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน สาหรับเก็บ
เอกสาร จานวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท มีมือจับชนิดบิดและมีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ลาดับที่ 15
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.และ
จัดงานวัน อปพร. ประจาปี 2562 เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขัน
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 58 ลาดับที่ 4
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องแต่งกาย ชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติ
การ ฯลฯ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่ ผู้อานวยการกองการศึกษา เดือน
ละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน
เงินวิทยฐานะ

จานวน

42,000

บาท

จานวน

84,000

บาท

108,000

บาท

12,000

บาท

291,000

บาท

รวม

71,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยให้แก่
พนักงานส่วนตาบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รวม

20,000

บาท

36,000

บาท

15,000

บาท

180,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต.ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม

20,000

บาท

40,000

บาท

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะครู จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งผู้ดูแล
เด็ก จานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งผู้ดูแล
เด็ก จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง
2.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่ใช้ในงานของ กองการ
ศึกษาฯ เช่น พู่กัน สี ไม้อัด ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกองศึกษาฯ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
งบลงทุน

จานวน

5,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

1,500

บาท

รวม

1,500

บาท

จานวน

1,500

บาท

รวม

1,751,114

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,123,114

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

650,800

บาท

จานวน

70,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สาหรับพนักงานส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว บุด้วยฟองน้า หุ้มด้วย
หนังเทียมสาหรับพนักงานส่วนตาบล เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ลาดับที่ 9 และแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 13 ลาดับที่ 14
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.) โครงการส่งเสริมทักษะพัฒนาการเด็กและเยาวชนตาบลโคกสีทองหลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมทักษะพัฒนาการเด็ก
และเยาวชนตาบลโคกสีทองหลาง เช่น ค่าอาหาร,ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
แข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 9 ลาดับ
ที่ 1
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2.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จานวน

368,600

บาท

จานวน

112,200

บาท

1.) ค่าอาหารกลางวัน
1.1) ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 235,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ทองหลาง จานวน 48 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 245 วัน
1.2) ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 88,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแปะ
จานวน 18 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 245 วัน
2.) ค่าหนังสือเรียน
2.1) ค่าหนังสือเรียน จานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ทองหลาง จานวน 30 คน ๆ ละ 200 บาท ต่อปี
2.2) ค่าหนังสือเรียน จานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
แปะ จานวน 10 คน ๆ ละ 200 บาท ต่อปี
3.) ค่าอุปกรณ์การเรียน
3.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านทองหลาง จานวน 30 คน ๆ ละ 200 บาท ต่อปี
3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน
2,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกแปะ จานวน 10 คน ๆ ละ 200 บาท ต่อปี
4.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4.1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านทองหลาง จานวน 30 คน ๆ ละ 300 บาท ต่อปี
4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกแปะ จานวน 10 คน ๆ ละ 300 บาท ต่อปี
5.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 12,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านทองหลาง จานวน 30 คน ๆ ละ 430 บาท ต่อปี
5.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกแปะ จานวน 10 คน ๆ ละ 430 บาท ต่อปี
3.) ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทองหลาง จานวน 48 คน ๆ ละ 1,700
บาท จานวน 81,600 บาท
3.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแปะ จานวน 18 คน ๆ ละ 1,700
บาท จานวน 30,600 บาท
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40,000

บาท

60,000

บาท

รวม

437,314

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทาความสะอาด อุปกรณ์
อื่นๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทองหลางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกแปะ
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
1.) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง จานวน 226,112
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสี
ทองหลาง เด็กอนุบาลและ เด็ก ป.1 – ป. 6 จานวน 118 คน ๆ ละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน
2.) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกแปะ จานวน 74,732 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะ
เด็กอนุบาลและ เด็ก ป.1 – ป. 6 จานวน 39 คน ๆ ละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน
3.) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ทองหลาง จานวน 91,978 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ทองหลาง จานวน 48 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
4.) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแปะ จานวน 34,492
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
แปะ จานวน 18 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน

10,000

บาท

427,314

บาท

รวม

35,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทองหลางและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแปะ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทองหลางและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแปะ
งบเงินอุดหนุน
รวม

20,000

บาท

15,000

บาท

628,000

บาท

รวม

628,000

บาท

จานวน

472,000

บาท

4.) โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและป้องกันเด็กจมน้าในเด็ก
จานวน
ปฐมวัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และป้องกันเด็กจมน้าในเด็กปฐมวัยเช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 8
ลาดับที่ 2
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ
ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสี
ทองหลาง ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 118 คนๆ
ละ 20 บาท จานวน 200 วัน
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จานวน

156,000

บาท

รวม

812,194

บาท

รวม

686,194

บาท

รวม

686,194

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อน
ระดับให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ตาแหน่งนักบริหาร
งานสาธารณสุข จานวน 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งนัก
บริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
รวม

407,220

บาท

42,000

บาท

236,974

บาท

126,000

บาท

รวม

46,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน และที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รวม

36,000

บาท

10,000

บาท

55,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

25,000

บาท

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแปะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะ ระดับ
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 39 คนๆละ 20 บาท จานวน 200 วัน
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเป็น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต. เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ

รวม

25,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

259,570

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

259,570

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

259,570

บาท

จานวน

150,000

บาท

2.) ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม จานวน
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี
เช่น ค่าสารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จัดซื้อวัคซีน และวัสดุต่างๆ
ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 10 ลาดับ
ที่ 1
3.) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
จานวน

40,000

บาท

69,570

บาท

รวม

746,480

บาท

รวม

621,480

บาท

รวม

621,480

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อน
ระดับ ให้แก่พนักงานส่วนตาบลกองสวัสดิการ
สังคม จานวน 1 อัตรา ตาแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

369,480

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ที่ใช้ในกองสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่ใช้ในงานของ กอง
สาธารณสุข เช่น พู่กัน สี ไม้อัด ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณืบันทึก
ข้อมูลหมึกพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดเช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบตและน้ายาเคมีต่างๆ เพื่อใช้ในการกาจัดและ
ป้องกันยุงลาย ค่าจ้างเหมาบุคลากรพ่นหมอกควัน ค่าน้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อปลากินลูกน้า ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 51 ลาดับที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ป้าย ค่าจ้างผู้นาออกกาลังกาย ค่า
รางวัลในโครงการ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 51 ลาดับที่ 2
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

หน้า : 16/24

วันที่พิมพ์ : 13/6/2562 15:36:00

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศฯ เดือน
ละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
รวม

42,000

บาท

210,000

บาท

125,000

บาท

รวม

5,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ค่าใช้สอย
รวม

5,000

บาท

75,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
จานวน

40,000

บาท

15,000

บาท

45,000

บาท

ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต. เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของกองสวัสดิการสังคม
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่ใช้ในงานของ กอง
สวัสดิการ เช่น พู่กัน สี ไม้อัด ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
แผนงานเคหะและชุมชน

จานวน

5,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

1,636,700

บาท

รวม

1,123,200

บาท

รวม

1,123,200

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อน
ระดับให้แก่พนักงานส่วนตาบลกองช่าง จานวน 2 อัตรา ตาแหน่งนัก
บริหารงานช่างและนายช่างโยธา จานวน 12 เดือน

693,960

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

หน้า : 17/24

วันที่พิมพ์ : 13/6/2562 15:36:00

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งนัก
บริหารงานช่าง ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ เดือน
ละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
โยธา จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน
งบดาเนินงาน

จานวน

42,000

บาท

จานวน

373,920

บาท

จานวน

13,320

บาท

รวม

506,000

บาท

รวม

56,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ผู้ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตาบลผู้มีสิทธิ
เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รวม

36,000

บาท

20,000

บาท

290,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งและเดินสายไฟตาม
หมู่บ้าน ฯลฯ
3. ค่าจ้างเหมาออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
จานวน

50,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าธรรมเนียม
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่ารังวัดที่สาธารณประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียมตรวจคุณภาพน้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ
2. ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับ เป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
2.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จานวน

40,000

บาท

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต. ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

หน้า : 18/24

วันที่พิมพ์ : 13/6/2562 15:36:00

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ภายในที่ทาการ อบต.หรือ
อาคารสถานที่ หรือไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต.โคกสี
ทองหหลาง เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน เลื่อย ยางมะตอยสาเร็จรูป ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่ใช้ในกอง
ช่าง เช่น พู่กัน สี ไม้อัด ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกองช่าง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สารวจ
ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
- หน้าจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่และมีระบบให้แสงสว่างบนหน้าจอ
- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร
- สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ถึง 1 ซม.
- สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
- วัดระยะทางเป็นระบบ Metric/Imperial เช่น เมตร}ซม.,ฟุตและนิ้ว
- บันทึกการวัดได้ 5 ค่า
- มีระบบ Hold สามารถค้างค่าที่วัดได้ไว้ในขณะเคลื่อนย้ายล้อได้
- มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่แป้นควบคุม
- ตัวเครื่องมีระบบปิดหน้าจออัตโนมัติหากไม่ใช้งานภายใน 5 นาที
- โครงสร้างของล้อทาด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง
- ลาตัวสีเหลืองสดสะท้อนแสง มองเห็นง่าย เพื่อช่วยในเรื่องความปลอดภัย
- โครงด้ามทาด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน
- มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
- ขาตั้งพับพับได้ ใช้งานสะดวก
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 14 ลาดับ
ที่ 16
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จากหน้าโรงเรียนบ้านโคก
แปะ รอยต่อเดิม ไปลาห้วยกุดใต้ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 120 ม
. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ตามพระราช
บัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 1

รวม

160,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

7,500

บาท

รวม

7,500

บาท

จานวน

7,500

บาท

รวม

1,288,880

บาท

รวม

688,880

บาท

รวม

688,880

บาท

จานวน

217,000

บาท

หน้า : 19/24

วันที่พิมพ์ : 13/6/2562 15:36:01

จานวน

440,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้าล้นแบบถนนให้น้าล้นผ่าน หมู่ที่ 7 กั้น
ลาห้วยกุดใต้ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 25 ม. สูง 1.50 ม. ลาดเอียงด้าน
ละ 1:1.5
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 5 ลาดับที่ 2
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏบัต
ิในการกาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
คานวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
รวม

31,880

บาท

600,000

บาท

รวม

600,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวาปีปทุม ค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พื้นที่หมู่ที่ 1 (จากบ้านบ้านทองหลางไปบ้าน
โคกแปะ) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 67 ลาดับที่ 3
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 2
จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวาปีปทุม ค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พื้นที่หมู่ที่ 2 (จากบ้านทองหลาง หมู่ที่ 2 ไป
บ้านหนองขาม) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 68 ลาดับที่ 4
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 3
จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวาปีปทุม ค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พื้นที่หมู่ที่ 3 (เส้นไปดอนหม้อแกง) เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 68 ลาดับที่ 5
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 4
จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวาปีปทุม ค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พื้นที่หมู่ที่ 4 (จากหนองฝาย ไปที่นานายทอง
สุข เฮี่ยงเหี่ย) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ
.ศ.2561-2564) 1 หน้าที่ 68 ลาดับที่ 6
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 7
จานวน

100,000

บาท

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นแบบถนนให้น้าล้นผ่าน หมู่ที่ 7

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวาปีปทุม ค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พื้นที่หมู่ที่ 7 (จากที่นานางยนต์ ทัดทาอา
มาตย์-ที่นานายสุพจน์ กามะหาวงศ์) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 68 ลาดับ
ที่ 8

หน้า : 20/24

วันที่พิมพ์ : 13/6/2562 15:36:01

จานวน

100,000

รวม
รวม

554,000

รวม

554,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

จานวน

204,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตาบลโคกสี
ทองหลาง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จานวน

250,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

390,000

บาท

รวม

390,000

บาท

รวม

390,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก เช่น ค่าป้าย น้าดื่ม อาหารว่าง ค่าเตรียมสถานที่ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 60 ลาดับที่ 3
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย
จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย เพื่อ
ส่งเสริมบทบาทสตรี สร้างความเข้มแข็งเกิดพลังสามัคคียกระดับสตรีเป็น
พลังช่วยพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้สตรมีส่วนร่วมในชุมชน เช่น ค่าจัด
สถานที่,ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 48 ลาดับที่ 8
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
จานวน

20,000

บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 8
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวาปีปทุม ค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พื้นที่หมู่ที่ 8 (จากวัดบ้านทองหลาง-ถนนวาปี
ปทุมไปบรบือ)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที่ 68 ลาดับที่ 9
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ป้าย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 62 ลาดับที่ 3
2.) ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะของ อบต.โคกสีทองหลาง

บาท

บาท
554,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยภายในเขตตาบลโคกสี
ทองหลางสาหรับสถานที่ในการทิ้งขยะในบ่อขยะเทศบาลตาบลวาปีปทุม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ เช่น ค่าป้ายค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 52 ลาดับที่ 1

หน้า : 21/24

วันที่พิมพ์ : 13/6/2562 15:36:01

85,000

บาท

50,000

บาท

60,000

บาท

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมต่าง ๆ เช่น ประชาคมการจัด
ทาแผนพัฒนาตาบล เวทีประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติ
และจิตสานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาขนในชุมชน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 60 ลาดับที่ 1
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คน จานวน
พิการและผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ้ายในการดาเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ เป็นค่าน้าดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นตามโครงการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 47 ลาดับที่ 3

5,000

บาท

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนร่วมเป็นพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดภาย จานวน
ใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนร่วมเป็นพลังแผ่น
ดินขจัดสิ้นยาเสพติดภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 60 ลาดับที่ 2
โครงการฝึกอบรมตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมตามรอยพ่ออยู่อย่าง
พอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1หน้า 11
ลาดับที่ 1
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อย จานวน
โอกาส
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเวทีประชาคมต่าง ๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯล เป็น
ไป
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 48 ลาดับที่ 5
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น การทากิจกรรมร่วมกันของครอบ
ครัว จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 48 ลาดับที่ 7
โครงการเวทีประชาคม
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับเยาวชน

จานวน

80,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับเยาวชน เช่น ค่า
วัสดุ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 47 ลาดับที่ 4
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

30,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

380,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
และรดน้าดาหัวขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร,ค่าสถานที่,เงินรางวัล ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ลาดับที่ 5
2.) โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน
จานวน

200,000

บาท

รวม

130,000

บาท

รวม

130,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.2) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
เช่น ค่าเตรียมสถานที่ ค่าป้าย อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 65 ลาดับที่ 1
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้าดาหัวขอพรผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว
ชาววาปีของดีพื้นบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ลาดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนอาเภอวาปีปทุม
เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินอุดหนุนอาเภอวาปีปทุมค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
ออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ลาดับที่ 1
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เงินอุดหนุนเอกชน
1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลโคกสีทองหลาง

จานวน

100,000

บาท

รวม

80,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

30,000

บาท

รวม

9,340,541

บาท

รวม

9,340,541

บาท

รวม

9,340,541

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 9 อัตรา (คิดร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงิน
เพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แยกตามช่วงอายุ ผู้สูงอายุทั้ง
สิ้น 780 คน เป็นเงิน 586,900 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 7,042,800 บาท จ่ายให้ผู้กับผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2560

70,000

บาท

7,042,800

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลโคกสีทองหลางเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ลาดับที่ 2
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้า"

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้า" ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและป่า
รวมทั้งสร้างจิตสานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 61 ลาดับที่ 1
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพรในท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพร
ในท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ค่าจัดตั้งศูนย์รวบรวมสมุนไพร เช่น ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่
จาเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว164 ลงวันที่ 26มกราคม 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
หน้าที่ 12 ลาดับที่ 1
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 180 คนๆละ 800 บาท เป็น
เงิน 136,000 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,728,000 บาท
จ่ายให้ผู้กับผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 5 คนๆ ละ 500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท
จ่ายให้ผู้กับผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548
สารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่จาเป็น และไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้าหรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในตาบล เช่น เกิดปัญหา
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตาบลโคกสีทองหลาง

จานวน

1,728,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

161,631

บาท

จานวน

100,000

บาท

50,000

บาท

158,110

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกสีทองหลาง
โดยคานวณในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 53 ลาดับที่ 2
เงินช่วยพิเศษ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทาศพพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา
ตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดและเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบ
อันตรายเจ็บป่วย สูญหาย เสียชีวิต เนื่องจากการทางานให้ราชการ ฯลฯ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา
ร้อยละหนึ่งของงบประมาณรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู้
และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

