
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก
อําเภอ เทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,558,648 บาท

งบบุคลากร รวม 6,357,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,664,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,922,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,558,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1.นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา  2.นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา  3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ
การ จํานวน 1 อัตรา  4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ จํานวน 1 อัตรา  5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล  ได้แก่  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ได้แก่ 1.นัก
บริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา  2.นัก
บริหารงานทั่วไป อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,039,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้แก่ 1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา  2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 2 อัตรา  3.คนตกแต่งสวน จํานวน 1 อัตรา  4.แม่
ครัว  จํานวน 1 อัตรา  5.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา  6.คนงาน
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 97,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ได้แก่  1.ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา  2.คนตกแต่ง
สวน จํานวน 1 อัตรา  3.แม่ครัว  จํานวน 1 อัตรา  4.พนักงานขับรถ
ยนต์ จํานวน 1 อัตรา  5.คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 4,181,408 บาท
ค่าตอบแทน รวม 309,408 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 213,408 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฎิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 2,309,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 876,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานหรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาฯ ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามระเบียบ กฏหมาย หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวง  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลาในงานรัฐพิธีต่างๆ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญและงานรัฐพิธี จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญและงานรัฐพิธี เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 16 หน้า 151)

โครงการตามนโยบายของรัฐ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามนโยบายของรัฐ   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 5 หน้า 149)

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ การจัด
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 7 หน้า 149)
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โครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กร เป็นค่าจ้าง
หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันเอกชนในการประเมินสํารวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 10 หน้า 150)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (แผน
พัฒนาท่องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 9 หน้า 149)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการประชาชนของ อบต.โป่งนก จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนของ อบต.โป่งนก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้า 148)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ
.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 8 หน้า 149)

โครงการส่งเสริมศูนย์อินเตอร์เน็ตตําบลโป่งนก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศูนย์อินเตอร์เน็ตตําบลโป่ง
นก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 6 หน้า 149)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กฏหมายกําหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรณรงค์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏรหรือสมาชิก
วุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฏา
คม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 11 หน้า 150)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 1,130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มีด ช้อน
ส้อม ถ้วยชาม หม้อ แก้วนํ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง กระทะ
ไฟฟ้า เตา หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส นํ้ายาดับกลิ่น ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์บล็อค ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว ตะปู สังกะสี ทินเนอร์ สี ไม้
ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต์ นํ้ามันเบรก สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ตลับลูกปืน หัวเทียน หม้อ
นํ้า พวงมาลัย เบาะรถยนต์ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 30/10/2561  11:26:32 หน้า : 5/40



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 433,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายสําหรับค่าไฟฟ้าค้างจ่ายและค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกิน
สิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงาน อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสํานักงาน อบต. และศูนย์อินเน็ต
ตําบลโป่งนก รวมถึงค่าสื่อสารอื่นๆที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเทพสถิต โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้า 14)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,602,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,841,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,841,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,451,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1.นักบริหารงานคลัง อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา  2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ
การ จํานวน 1 อัตรา  3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญ
งาน จํานวน 1 อัตรา  4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตรา  5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ 1.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตรา  2.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานคลัง อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ 1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา  2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ได้แก่ 1.ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา  2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 761,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,340 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 115,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 514,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 414,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชําระภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชําระภาษี
เคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 148)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง 

ค่าวัสดุ รวม 83,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
 โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วนํ้า มีด นํ้ายาดับ
กลิ่น กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 29,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
งานคลัง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตของกองคลัง รวมถึงค่าสื่อสารอื่นๆที่จํา
เป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,646,030 บาท

งบบุคลากร รวม 764,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 764,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 583,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญ
งาน จํานวน 1 อัตรา  2.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล  ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งบดําเนินงาน รวม 881,570 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,570 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 46,570 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฎิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
 โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน สําลีและผ้าพันแผล นํ้ายาต่างๆ เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดนํ้าฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 690,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม อัคคีภัยและไฟป่า ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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โครงการต้านภัยแล้ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต้านภัยแล้ง  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 6 หน้า 147)

โครงการต้านภัยหนาว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต้านภัยหนาว  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 5 หน้า 147)

โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดย
เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 146)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 146)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในตําบลโป่งนก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ตําบลโป่งนก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 8 หน้า 147)

โครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้ง) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. (จัดตั้ง) เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 3 หน้า 154)

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 154)

โครงการวัน อปพร. จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน อปพร. เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้า 154)
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โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้า 146)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,778,380 บาท

งบบุคลากร รวม 3,265,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,265,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,452,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 556,800 บาท ได้แก่ 1.นักบริหาร
งานศึกษา อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา  2.นักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 1,895,280 บาท ได้แก่ 1.ครู คศ
.2 จํานวน 1 อัตรา  2.ครู คศ.1 จํานวน 6 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารการศึกษา อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับข้าราชการพนักงานครู ค.ศ
.2 จํานวน 1 อัตรา อัตราคนละ 3,500 บาทต่อเดือน  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 717,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 199,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 518,400 บาท ได้แก่ 1.ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา  2.ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ได้แก่ ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวัน
ที่ 21 มิถุนายน 2561  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 1,512,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 292,820 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 246,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฎิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ จํานวน 8,400 บาท และข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ,ครู ค.ศ
.1  ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,000 บาท  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 1,165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานหรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฏหมาย หรือตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเบื้องต้น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเบื้อง
ต้น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ
.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 9 หน้า 132)

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 16 หน้า 133)

โครงการโรงเรียนพ่อแม่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 18 หน้า 134)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี  ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,884,662 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,664,662 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,244,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 17 หน้า 134)

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 19 หน้า 134)

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 15 หน้า 133)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน 
รายหัว)

จํานวน 476,000 บาท

เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี (จํานวน 280 คน) โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 10 หน้า 132)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 226,000 บาท

เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จํานวน 200 คนๆละ 1,130 บาท (ค่า
หนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี , ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.)

จํานวน 1,372,000 บาท

เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก เป็นค่าอาหารกลางวัน อัตราคน
ละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน (จํานวน 280 คน) โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 11 หน้า 132)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลโป่งนก(โตไปไม่
โกง)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนตําบลโป่งนก (โตไปไม่โกง) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 5)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 3,323,462 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด  ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 8 แห่ง เช่น แปรง ไม้กวาด มีด ช้อนส้อม ถ้วยชาม หม้อ แก้ว
นํ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง กระทะไฟฟ้า เตา หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถัง
แก๊ส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,893,462 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
สังกัด สพฐ. รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาล-ป
.6 จํานวน 260 วัน อัตราคน
ละ 7.37 บาท/คน/วัน จํานวน 1,230 คน = 2,356,926 บาท ,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน อัตราคน
ละ 7.37 บาท/คน/วัน จํานวน 280 คน = 536,536 บาท โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 12 หน้า 133)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์บล็อค ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว ตะปู สังกะสี ทินเนอร์ สี ไม้
ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน สําลีและผ้าพันแผล นํ้ายาต่างๆ เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดนํ้าฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 97,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ทั้ง 8 แห่ง  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และปฐมศึกษา 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
. ทั้ง 8 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สะพานหิน หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งนก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 20 หน้า 134)

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 6 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลา
ทอง หมู่ 6 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและปฐมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 4 หน้า 131)

งบเงินอุดหนุน รวม 4,920,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,920,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4,920,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล-ป
.6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อัตราคน
ละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน จํานวนนักเรียน 1,230 คน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 13 หน้า 133)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 2 หน้า 5)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,534,380 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 1,179,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,060 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฎิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย รวม 965,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โป่งนก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานหรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฏหมาย หรือตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
 โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน สําลีและผ้าพันแผล นํ้ายาต่างๆ เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดนํ้าฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรค
มือ เท้า ปาก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้า 140)

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฏา
คม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 13)

โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 140)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฏา
คม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท  0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 6)

วันที่พิมพ์ : 30/10/2561  11:26:32 หน้า : 22/40



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,098,220 บาท

งบบุคลากร รวม 812,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 812,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 754,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1.นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา  2.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติ
การ จํานวน 1 อัตรา  3.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม อํานวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน รวม 286,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,620 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฎิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานหรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฏหมาย หรือตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสังเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสังเคราะห์

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,810,830 บาท

งบบุคลากร รวม 1,391,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,391,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,009,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1.นักบริหารงานช่าง อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา  2.นายช่างโยธาอาวุโส จํานวน 1 อัตรา  3.นายช่าง
โยธาปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานช่าง อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 304,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ 1.ผู้ช่วยช่างเขียน
แบบ จํานวน 1 อัตรา  2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ได้แก่ 1. ผู้ช่วย
ช่างเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา  2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 1,339,670 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,670 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 94,670 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฎิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด  ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์บล็อค ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว ตะปู สังกะสี ทินเนอร์ สี ไม้
ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,670,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,470,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,470,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไร่นายสนั่น หมู่ 9 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไร่นาย
สนั่น หมู่ 9 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทถ.-2-202 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 153 หน้า 97)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน ช่วงโนนตูม (ช่วงที่ 2) หมู่ 3 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน ช่วง
โนนตูม (ช่วงที่ 2) หมู่ 3 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทถ.-2-202 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 42 หน้า 79)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน สายบ้านนายแทน-ลานมัน หมู่ 12 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน สายบ้าน
นายแทน-ลานมัน หมู่ 12 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทถ.-2-202 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 200 หน้า 105)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน สายโป่งนก-ห้วยคลองนา หมู่ 1 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน สายโป่ง
นก-ห้วยคลองนา หมู่ 1 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา  0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทถ.-2-202 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 9 หน้า 73)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางสังขาน-บ้านนายดิ
เรก หมู่ 8

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
บ้านนายสังขาน-บ้านนายดิเรก หมู่ 8 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทถ.-2-202 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 137 หน้า 94)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายเบิ้ม-ร้านขนมจีน 
หมู่ 5

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
บ้านนายเบิ้ม-ร้านขนมจีน หมู่ 5 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทถ.-2-202 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 102 หน้า 89)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสมนึก-หน้าวัด 
(ช่วงที่ 2) หมู่ 7

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
บ้านนายสมนึก-หน้าวัด (ช่วงที่ 2) หมู่ 7 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทถ.-2-202 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 126 หน้า 93)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสุธรรม ทองใส หมู่ 
14

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
บ้านนายสุธรรม ทองใส หมู่ 14 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทถ.-2-202 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 229 หน้า 110)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายฝายนํ้าประปา หมู่ 11 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
ฝายนํ้าประปา หมู่ 11 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทถ.-2-202 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 183 หน้า 102)

โครงการก่อสร้างฝายชะลอนํ้า หมู่ 10 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างฝายชะลอนํ้า หมู่ 10 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 171 หน้า 100)

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น (ห้วยน้อย) หมู่ 15 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น (ห้วย
น้อย) หมู่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 241 หน้า 112)

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่
บ้าน หมู่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 169 หน้า 100)

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่
บ้าน หมู่ 6  รายละเอียดก่อสร้างหอกระจายข่าว จํานวน 2 จุด พร้อม
อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 112 หน้า 90)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายมอดินทราย-ซับฆ้อง หมู่ 2 จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร สายมอดินทราย-ซับฆ้อง หมู่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 23 หน้า 75)

โครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตลําห้วยขาม หมู่ 11 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตลําห้วย
ขาม หมู่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 180 หน้า 102)

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายทางไกลอัตโนมัติ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายทาง
ไกลอัตโนมัติ หมู่ 3,หมู่ 4,หมู่ 7,หมู่ 10,หมู่ 14 และหมู่ 15 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 256 หน้า 114)

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่
บ้าน หมู่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 214 หน้า 107)
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โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่
บ้าน หมู่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 215 หน้า 107)

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่
บ้าน หมู่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 58 หน้า 81)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบําเหน็จณรงค์ เป็น
ค่าดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ 8 ,หมู่ 9 และหมู่ 14 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 161)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางร่วมสร้าง
ชุมชนปลอดขยะ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนัางสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 3 หน้า 155)

โครงการส่งเสริมธนาคารขยะชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมธนาคารขยะชุมชน เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนัางสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 10)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 530,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการออกประชาสัมพันธ์
การบริหารงานของ อบต. และสอบถามปัญหาความเดือร้อน ความต้อง
การของประชาชนในพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 152)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 3 หน้า 152)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1หน้า 145)

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 6 หน้า 123)

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 5 หน้า 123)

โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 15 หน้า 124)
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โครงการส่งเสริมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 10 หน้า 124)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น ค่าจัดกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ ค่าจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ค่าจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเข้า
ใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้า 152)

โครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคน
พิการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 14 หน้า 124)

โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 20 หน้า 126)

โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของผู้
ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 8 หน้า 123)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 510,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนตําบลโป่งนก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนตําบลโป่ง
นก เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าเตรียมสนาม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับ
ที่ 4 หน้า 143)

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์ เช่น ค่าเงิน
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 7 หน้า 143)

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น ค่าเงิน
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 5 หน้า 143)

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่า
เช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 6 หน้า 143)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้า 7)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง วอลเล่ย์บอล ตาข่ายกีฬา เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายพุทธบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพุทธบุตร เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2562 เพิ่ม
เติมฉบับที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 7)

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 142)

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับ
ที่ 3 หน้า 142)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับ
ที่ 2 หน้า 142)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการจัดงานท่องเที่ยวดอกกระเจียว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดงานท่องเที่ยวดอก
กระเจียว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนรถบุพชาติเพื่อร่วมงานท่องเที่ยว
ดอกกระเจียว และค่าใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเที่ยว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับ
ที่ 9 หน้า 143)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,386,170 บาท

งบบุคลากร รวม 866,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 866,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 704,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1.นักบริหารงานเกษตร อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา  2.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานเกษตร อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ได้แก่ คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน รวม 519,530 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,530 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 49,530 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฎิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานหรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฏหมาย หรือตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

วันที่พิมพ์ : 30/10/2561  11:26:33 หน้า : 35/40



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่ง
เสริมการเกษตร

ค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยเกี่ยวกับด้านการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยเกี่ยวกับด้านการ
เกษตร เช่น พืชไร่ พืชสวนและสัตว์เลี้ยงต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 135)

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลโป่งนก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลโป่งนก เช่น ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 14 หน้า 138)

โครงการอบรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 9 หน้า 137)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์บล็อค ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว ตะปู สังกะสี ทินเนอร์ สี ไม้
ต่างๆ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า ปุ๋ย อาหารสัตว์ อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 158)

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดําริ เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 3 หน้า 157)

โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้า 11)
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โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจําถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจํา
ถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 157)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์บล็อค ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว ตะปู สังกะสี ทินเนอร์ สี ไม้
ต่างๆ  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น มอเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,750,000 บาท

งบกลาง รวม 17,750,000 บาท
งบกลาง รวม 17,750,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง
พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 9 หน้า 129)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 480,000 บาท
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2554 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 7 หน้า 129)
2.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโป่งนก จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโป่งนก ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 6 หน้า 129)
3.สมทบชมรมผู้สูงอายุตําบลโป่งนก จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบชมรมผู้สูงอายุตําบลโป่งนก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 ลําดับที่ 1 หน้า 128)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 3 หน้า 128)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กร
กฏาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4
 หน้า 128)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 5
 หน้า 129)

สํารองจ่าย จํานวน 785,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 8 หน้า 129)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ลูกจ้างชั่วคราวเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 11 หน้า 130)
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