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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
อาเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 28,578,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุ นทั่วไป แยก
เป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
8,906,920 บาท
งานบริหารทั่วไป
รวม
งบบุคลากร

รวม

5,721,920

บาท

เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)

รวม

2,743,920

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

514,080

บาท

จานวน

42,120

บาท

จานวน

42,120

บาท

จานวน

86,400

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่ผบ
ู้ ริหาร ได้แก่
- เงินเดือนนายก อบต. จานวน 1 ราย อัตราเงินเดือน 20,400 บาท จานวน 12
เดือน เป็ นเงิน 244,800 บาท
- เงินเดือนรองนายก อบต. จานวน 2 ราย อัตราเงินเดือน 11,220 บาท จานวน
12 เดือน เป็ นเงิน 269,280 บาท
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งของผูบ
้ ริหาร ได้แก่
- เงินตอบแทนประจาตาแหน่ ง นายก อบต. จานวน 1 ราย อัตราค่าตอบแทน
1,750 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 21,000 บาท
- เงินตอบแทนประจาตาแหน่ ง รองนายก อบต. จานวน 2 ราย อัตราค่าตอบแทน
880 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 21,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษของผูบ
้ ริหาร
- เงินตอบแทนพิเศษ นายก อบต จานวน 1 ราย อัตราค่าตอบแทน 1,750 บาท
จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 21,000 บาท
- เงินตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต จานวน 2 ราย อัตราค่าตอบแทน 880 บาท
จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 21,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการ นายก อบต. จานวน 1 ราย อัตรา
ค่าตอบแทน 7,200 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 86,400 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

จานวน

2,059,200

บาท

รวม

2,978,000

บาท

จานวน

1,800,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

168,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จานวน 1 ราย อัตราค่าตอบแทน 11,220 บาท
จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 134,640 บาท
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จานวน 1 ราย อัตราค่าตอบแทน 9,180
บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน110,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี
ตาแหน่ ง ปลัด อบต. 1 อัตรา , รองปลัด อบต. 1 อัตรา , หัวหน้าสานักปลัด 1
อัตรา , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ 1 อัตรา , นักทรัพยกรบุคคล 1 อัตรา, เจ้า
พนักงานป้ องกัน ฯ 1 อัตรา , เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตามแผนอัตรากาลัง
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
่ ของสานักงาน
ปลัดฯ และเพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน

เงินประจาตาแหน่ ง

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของพนักงาน อบต. ทีไ่ ด้รบั ประกาศคณะกรรมการ
มาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ เรื่อง กาหนดมาตราฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 10)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ
สานักงานปลัด ตาแหน่ งดังนี้
- ผูช
้ ่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
- ผูช
้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1อัตรา
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 5 ตาแหน่ ง
ตามแผนอัตรากาลังสามปี 2561-2563
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับ
หลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ได้รบั เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน
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งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

รวม

2,963,000

บาท

รวม

358,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

148,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

1,760,000

บาท

จานวน

640,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อบต. เป็ นเงิน
100,000 บาท เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงาน
ก่อสร้าง,ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. อสม.,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบส่วน,
ค่าตอบแทนผูแ
้ ทนชุมชนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก อบต.ตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ
-เพือ
่ จ่าเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ(เงินรางวัลประจาปี แก่
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ให้แก่ขา้ ราชการส่วท้องถิน
่ และ
พนักงานจ้าง ทีม
่ ีผบ
ู้ งั คับบัญชามีคาสั่งให้ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ซึง่ มีสท
ิ ธิได้รบั ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
่ ซึง่ มีสท
ิ ธเบิก
ได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

หน้า : 1/1
วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 9/10/2561 10:07:53

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการต่าง ๆ เช่น
- ค่าบอกรับวารสาร หรือสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ
- ค่าจัดพิมพ์แบบสอบถาม
- ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ
่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าใช้จา่ ยในการจัดการเลือกตัง้

จานวน

450,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ตามที่
คณะกรรมการเลือกตัง้ กาหนด(กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณี แทนตาแหน่ งทีว่ า่ ง
และกรณี ทค
ี่ ณะกรรมการเลือกตัง้ สั่งให้มีการเลือกตัง้ ใหม่)อีกทัง้ ให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือให้ขอ
้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนเกีย่ วกับการ
เลือกตัง้ หรือการมีสว่ นร่วมทางการเมือง ฯลฯ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

จานวน

80,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่าทีพ
่ กั /ค่าเบี้ยเลี้ยง และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผูบ
้ ริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผูป
้ ฏิบตั ริ าชการของ อบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงปัจจุบน
ั
ค่าใช้จา่ ยในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี และวันสาคัญต่าง ๆ

จานวน

140,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันปิ ย
มหาราช ,
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ์
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหามหาราชินี ฯลฯ ค่าจัดทาซุ้มเฉลิมพระ
โครงการ อบต.เบญจขรยิม
้ เคลื่อนทีพ
่ บประชาชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

จานวน

30,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรอง และพิธีการต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล และคณะบุคคลเข้าตรวจนิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยีย่ มชม ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง โดยตัง้ จ่ายไม่เกินปี ละ 1% ของ
รายได้จริงในปี งบประมาณทีล่ ว่ งมา ไม่รว่ มเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ โดยถือปฎิบตั ิ
ตามหนังสือ มท 0808.4/ ว 2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล ช่อดอกไม้ หรือเงินรางวัล

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าของขวัญ ของรางวัล ช่อดอกไม้ หรือเงินรางวัล ฯลฯ
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- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ อบต.เบญจขรยิม
้ เคลื่อนทีพ
่ บ
ประชาชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดืม
่ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ าย ค่าอาหารและเครื่องดืม
่ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ าย ค่าอาหารและ
เครื่องดืม
่ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การ
โครงการฝึ กอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพิม
่ ประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร

จานวน

25,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

รวม

590,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึ กอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
เพิม
่ ประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าเอกสารการฝึ กอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและเข้า
รับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ครุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น แฟ้ ม กระดาษ ปากกา ธงชาติ วัสดุสน
ิ้
เปลื้อง ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
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เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้ า หรือวิทยุ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้ า
สายไฟฟ้ าและปลัก
๊ ไฟ โคมไฟฟ้ า ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

25,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

140,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก
แก้วน้า น้ายาล้างจาน ทายาทาความสะอาดพื้น น้ายาเช็ดกระจก ฯลฯ

วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย แปรงทาสี สี น้ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ ทีใ่ ช้ในการดาเนินงานภายในทีท
่ าการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเบญจขร

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ของรถยนต์สว่ นกลาง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยาง
รถยนต์ นอก-ใน สายไมล์ เพลา กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ารถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเชื้อเพลิงหล่อลื่น สาหรับรถยนต์สว่ นกลาง รถบรรทุกน้า
เอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ เครื่องฉี ดพ่นยุง และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

วัสดุการเกษตร

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสิง่ ของเครื่องใช้ตา่ ง ๆ เช่น กระถาง ต้นไม้ สายยางรดน้า พันธุ์พืช
พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ ในการขยายพันธุ์พืช หรือยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทใี่ ช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิ ล์ม ถ่านใส่
กล้องถ่ายรูป สี พูก
่ น
ั โฟมหรือไม้อดั ผ้าทีใ่ ช้เขียนป้ าย แถบบันทึกเสียงหรือ ภาพ
ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

50,000

บาท

รวม

255,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

45,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผงหมึก ฮาดร์ดส
ิ เทปบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ดเมาโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
แผ่นวงจรอิเลคทรอนิคส์ เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ ตอ
่ พ่วงสาหรับคอมพิวเตอร์ และ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง้ เป็ นต้น และรายจ่ายเพือ
่
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม
ี่ ีราคาต่อหน่ วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
ค่าสาธารณู ปโภค

ค่าไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ า สานักงาน อบต. และสถานทีอ
่ ยู่ในความดูแลของ
อบต. รวมถึงค่าใช้จา่ ยทีต
่ อ
้ งชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี
เป็ นต้น

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้าประปา สาหรับสานักงาน อบต. และสถานทีอ
่ ยู่ในความดูแลของ
อบต. รวมถึงค่าใช้จา่ ยทีช
่ าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็ นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์สานักงาน อบต. จานวน 1 หมายเลข รวมถึงค่าใช้จา่ ยที่
ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าบารุงรักษาสาย ค่าภาษี ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณี ย์

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมในการส่งไปรษณี ย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณี ย์
ยากร และค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย์ ฯลฯ

ค่าบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคมรายเดือน ในการเชือ
่ มต่อ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตตาบล และค่าเช่าพื้นทีใ่ นการจัดทาเวปไซด์ อบต. รวมถึงการ
จัดหาและค่าบริการระบบการเชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ ตแบบความเร็วสูง รวมถึง
ค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ให้ได้รบั การบริการและค่าใช้จา่ ยทีต
่ อ
้ งชาระพร้อมกัน เช่น ค่า
บารุงรักษาสายค่าภาษี
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งบลงทุน

รวม

137,000

บาท

รวม

137,000

บาท

จานวน

17,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

งบเงินอุดหนุ น

รวม

85,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

85,000

บาท

จานวน

65,000

บาท

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
โต๊ะพับเอนกประสงค์
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 1,700.บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว หนา 22 มม. กว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.
- โครงขาผลิตจากเหล็กพับได้ พร้อมชุบโครเมีย่ ม
***เนื่องจากเป็ นครุภณ
ั ฑ์ทอ
ี่ ยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ จึงต้องตัง้ จ่าย
ตามราคาท้องตลาด
-เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
-เป็ นไปตามแผนพัฒนาสีป
่ ี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 133 ลาดับที่ 17

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ อาทิเช่น รถยนต์
ส่วนกลาง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ระดับอาเภอ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ารร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ระดับอาเภอ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าจัดหาวัสดุ ค่าจ้างพนักงานประจาศูนย์ ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
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โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

จานวน

20,000

บาท

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

รวม

2,071,500

บาท

รวม

1,312,000

บาท

รวม

1,312,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนการ
จัดงานรัฐพิธี อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าจัดหาพัสดุ ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ าย ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีพ
่ ร้อมตกแต่ง ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน
่ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิน
่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าเอกสารการฝึ กอบรม
ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและเข้า
รับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
โครงการสารวจข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนา อปท. ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิน
่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าเอกสารการฝึ กอบรม
ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและเข้า
รับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
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เงินเดือนพนักงาน

จานวน

628,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

550,000

บาท

จานวน

72,000

บาท

รวม

665,000

บาท

รวม

200,000

บาท

จานวน

138,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ของกองคลัง
ตาแหน่ ง ผูอ
้ านวยการกองคลัง 1 อัตรา , เจ้าพนักงานพัสดุ1 อัตรา , เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 1 อัตรา
ตามแผนอัตรากาลัง ประจาปี 2561-2563
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
่ ของกองคลัง
ตามหนังสือสั่งการ มท.0809.3/ว1372ลงวันที่ 1 ก.ค.2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กาหนดมาตราฐานทั่วไปเกีย่ วกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ได้รบั เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2 )
เงินประจาตาแหน่ ง

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของพนักงาน อบต. ทีไ่ ด้รบั ประกาศคณะกรรมการ
มาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ เรื่อง กาหนดมาตราฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 10)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองคลัง ตาแหน่ งดังนี้
- ผูช
้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
- ผูช
้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
- ผูช
้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
- ผูช
้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1อัตรา
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองคลัง ตาม
หนังสือสั่งการ มท.0809.3ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ได้รบั เงินเพิม
่ การ
ครองชีพขั่วคราว (ฉบับที่ 2)
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
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-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อบต. เป็ นเงิน
70,000 บาท เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงาน
ก่อสร้าง ฯลฯ
-เพือ
่ จ่าเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ(เงินรางวัลประจาปี แก่
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง) เป็ นเงิน 68,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

จานวน

10,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

335,000

บาท

จานวน

235,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ให้แก่ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
่ และ
พนักงานจ้าง ทีผ
่ บ
ู้ งั คับบัญชามีคาสั่งให้ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการในภารกิจหน้าที่
ของกองคลัง ตาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ กองคลัง ซึง่ มีสท
ิ ธิได้รบั ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
่ กองคลังซึง่ มี
สิทธเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการต่าง ๆ เช่น
- ค่าบอกรับวารสาร หรือสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ
- ค่าจัดพิมพ์แบบสอบถาม
- ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ
่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
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เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง / ค่าพาหนะ /ค่าเช่าทีพ
่ กั / ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผูบ
้ ริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิม
่ เติมถึงปัจจุบน
ั
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

20,000

บาท

รวม

130,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

94,500

บาท

รวม

94,500

บาท

จานวน

36,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ครุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เป็ นต้น (วงเงินครัง้
หนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น แฟ้ ม
กระดาษ ปากกา ธงชาติ วัสดุสน
ิ้ เปลื้องฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผงหมึก ฮาดร์ดส
ิ
เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ดเมาโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์
โปรแกรมต่างๆ แผ่นวงจรอิเลคทรอนิคส์ เมาส์ คีย์บอร์ดอุปกรณ์ ตอ
่ พ่วงสาหรับ
คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกันเช่นค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตัง้ เป็ นต้น
และ รายจ่ายเพือ
่ จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม
ี่ ีราคาต่อหน่ วยหรือต่อชุดไม่เกิน
งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
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-เพือ
่ จ่าเป็ นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดทีก
่ าหนดเป็ นขนาดไม่ต่ากว่า 36,0000 บีทียู
2) ราคาทีก
่ าหนดเป็ นราคาทีร่ วมค่าติดตัง้
3) เครื่องปรับอากาศทีม
่ ีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บี
ทียู ต้องได้รบั การรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้ าเบอร์ 5
4) ต้องเป็ นเครื่องปรับอากาศทีป
่ ระกอบสาเร็จรูปทัง้ ชุด ทัง้ หน่ วยส่งความเย็นและ
หน่ วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศทีม
่ ีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้ า
(Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้ า (Ionizer) เป็ นต้น สามารถดักจับ
อนุภาค ฝุ่ นละออง และอุปกรณ์ สามารถทาความสะอาดได้
- ชนิดตัง้ พื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สาหรับชนิดตูต
้ ง้ ั พื้น เป็ นเครื่องปรับอากาศทีไ่ ม่มีระบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่ วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอืน
่ ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็ นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3/2539 (ครัง้ ที่ 57) เมือ
่ วันที่ 14
มิถุนายน 2539 เกีย่ วกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พจิ ารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศทีม
่ ีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจานวนบีทียูเท่ากัน ให้พจิ ารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ทน
ี่ ้อยกว่า
- ถ้าจานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นาจานวนบีทียูหารด้วยจานวนวัตต์ (บีทียูตอ
่
วัตต์) ผลทีไ่ ด้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8) การติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุม
้ ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็ นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
ตูเ้ หล็ก

จานวน

5,500

บาท

จานวน

18,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชัน
้ ปรับระดับ 3 ชิน
้
3) คุณสมบัตต
ิ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็ นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์

-เพือ
่ จ่าเป็ นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ นอุปกรณ์ ทม
ี่ ีความสามารถเป็ น Printer,Copier,Scannerและ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่ วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

จานวน

35,000

บาท

รวม

138,000

บาท

รวม

138,000

บาท

รวม

80,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนผูป
้ ระสบภัยแล้งและฝนทิง้ ช่วงประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่า
น้ามันรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่
12 มีนาคม 2545
โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั (ซ้อมแผนดับเพลิง)ประจาปี พ.ศ.2562

จานวน

30,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั (ซ้อมแผนดับเพลิง) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าเอกสารการ
ฝึ กอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ การฝึ กอบรมฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและเข้า
รับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุช่วงเทศกาล

จานวน

40,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ อาทิเช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผูป
้ ระสบภัยแล้งและฝนทิง้ ช่วงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
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- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุช่วง
เทศกาล (เทศกาลสงกรานต์,เทศกาลปี ใหม่) เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าป้ าย ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

รวม

58,000

บาท

จานวน

38,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

1,047,500

บาท

รวม

602,000

บาท

รวม

602,000

บาท

จานวน

540,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อชุดแต่งกายของอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
และเจ้าหน้าทีป
่ ระจาศูนย์ อปพร. ชุดดับเพลิง หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอุปกรณ์ ดบั เพลิง เช่น ข้อต่อส่งน้าดับเพลิง สายส่งน้าดับเพลิง หัวฉี ด
น้าดับเพลิง เครื่องมือต่าง ๆ สาหรับใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ของกองการศึกษา ฯ ตาแหน่ ง ผูอ
้ านวยการกองการศึกษา ฯ 1 อัตรา ,
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา , เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ตามแผนอัตรากาลัง ประจาปี 2561-2563

เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
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เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
่ ของกอง
การศึกษา ตามหนังสือสั่งการ มท.0809.3/ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ได้รบั เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
เงินประจาตาแหน่ ง

จานวน

42,000

บาท

รวม

440,000

บาท

รวม

126,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

36,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ของกองการศึกษา ที่
สมควรได้รบั ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน
่ เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 10)

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อบต. เป็ นเงิน
30,000 บาท เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงาน
ก่อสร้าง,ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. อสม.,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบส่วน,
ค่าตอบแทนผูแ
้ ทนชุมชนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก อบต.ตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ
-เพือ
่ จ่าเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ(เงินรางวัลประจาปี แก่
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง ทีผ
่ บ
ู้ งั คับบัญชามีคาสั่งให้ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการในภารกิจหน้าทีข
่ องกอง
การศึกษา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ กองการศึกษา ฯ ซึง่ มีสท
ิ ธิได้รบั
ตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
่ กอง
การศึกษา ฯ ซึง่ มีสท
ิ ธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
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ค่าใช้สอย

รวม

270,000

บาท

จานวน

140,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง / ค่าพาหนะ /ค่าเช่าทีพ
่ กั / ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผูบ
้ ริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิม
่ เติมถึง ฉบับที3
่ พ.ศ. 2559
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

80,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการต่าง ๆ เช่น
- ค่าบอกรับวารสาร หรือสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ
- ค่าจัดพิมพ์แบบสอบถาม
- ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ
่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรอง และพิธีการต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล และคณะบุคคล เพือ
่ เป็ นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยีย่ มชม ทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง โดยตัง้ จ่ายไม่เกินปี ละ 1% ของรายได้จริงในปี งบประมาณที่
ล่วงมา ไม่รว่ มเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือ มท 0808.4/ ว
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2562 เช่น ค่าอาหารพร้อมเครื่องดืม
่ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ครุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เป็ นต้น
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ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน

รวม

44,000

บาท

จานวน

27,000

บาท

จานวน

17,000

บาท

รวม

5,500

บาท

รวม

5,500

บาท

จานวน

5,500

บาท

รวม

4,081,805

บาท

รวม

744,000

บาท

รวม

744,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น แฟ้ ม
กระดาษ ปากกา ธงชาติ วัสดุสน
ิ้ เปลืองฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผงหมึก ฮาดร์ดส
ิ เทปบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ดเมาโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
แผ่นวงจรอิเลคทรอนิคส์ เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ ตอ
่ พ่วงสาหรับคอมพิวเตอร์ และ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง้ เป็ นต้น
งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ตูเ้ หล็ก

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชัน
้ ปรับระดับ 3 ชิน
้
3) คุณสมบัตต
ิ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็ นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
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เงินเดือนพนักงาน

จานวน

450,000

บาท

จานวน

270,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

รวม

1,841,805

บาท

รวม

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

867,090

บาท

จานวน

420,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนสาหรับข้าราชการครูผด
ู้ ูแลเด็ก และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี จานวน 2 อัตรา
ตามแผนอัตากาลัง ประจาปี 2561-2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองการศึกษา ฯ จานวน 2
อัตรา
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าต่างๆ เงินครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตากาลัง ประจาปี 2561-2563
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับ
หลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ได้รบั เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อบต. เป็ นเงิน
10,000 บาท เช่น เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึ กอบรม ฯลฯ
-เพือ
่ จ่าเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ(เงินรางวัลประจาปี แก่
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง) เป็ นเงิน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
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เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการต่าง ๆ เช่น
- ค่าบอกรับวารสาร หรือสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ
- ค่าจัดพิมพ์แบบสอบถาม
- ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ
่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

จานวน

25,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง / ค่าพาหนะ /ค่าเช่าทีพ
่ กั / ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผูบ
้ ริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

20,000

บาท

เเพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการแข่งกีฬาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เช่น
ค่าอาหารพร้อมเครื่องดืม
่ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯทัง้ 2 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านชุมทอง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านน้าคา
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา

จานวน

402,090

บาท

รวม

934,715

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดการเรียนการสอนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง
รายละเอียดดังนี้
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านชุมทอง จานวนเด็ก 24 คน จัดสรรอัตราคนละ 1,700
บาท เป็ นเงิน 40,800 บาท
- -ศูศู
นน
ย์พ
ฒ
ั ฒ
กก
เล็เล็
กก
บ้บ้
านน
้าค้าค
า าจานวนเด็
กก
(อายุ
24 คน
จัดสรรอั1,700
ตราคน
ย์พ
ั นาเด็
นาเด็
านน
จานวนเด็
40 3-5
คน จัปีด)สรรอั
ตราคนละ
ละ 430 บาท เป็ นเงิน 10,320 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 14,190 บาท
-เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น แฟ้ ม
กระดาษ ปากกา ธงชาติ วัสดุสน
ิ้ เปลืองฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
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เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้ า หรือวิทยุ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้ า
สายไฟฟ้ าและปลัก
๊ ไฟ โคมไฟฟ้ า ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)

จานวน

829,715

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

1,476,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน 3 แห่ง และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร จานวน 2 แห่ง รายละเอียด
ดังนี้
- โรงเรียนบ้านชุมทอง จานวนนักเรียน 124 คน จัดสรรคนละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน เป็ นเงิน 237,609 บาท
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย แปรงทาสี สี น้ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ ทีใ่ ช้ในการดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้าน
น้าคาและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านชุมทอง

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผงหมึก ฮาดร์ดส
ิ
เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ดเมาโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์
โปรแกรมต่างๆ แผ่นวงจรอิเลคทรอนิคส์ เมาส์ คีย์บอร์ดอุปกรณ์ ตอ
่ พ่วงสาหรับ
คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกันเช่นค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตัง้ เป็ นต้น
และ รายจ่ายเพือ
่ จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม
ี่ ีราคาต่อหน่ วยหรือต่อชุดไม่เกิน
งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ อาทิเช่น รถยนต์
ส่วนกลาง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็ นรายจ่ายเพือ
่ ให้ใช้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทีม
่ ีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุ น
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เงินอุดหนุน

รวม

1,476,000

บาท

โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านชุมทอง ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

496,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมทอง จานวน 496,000บาท โครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปี ที่ 6 เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัด
ทาอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียน จานวน 124 คน อัตราคนละ 20 บาท
จานวน 200 วัน
-เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

300,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนห้วยไคร้ จานวน 300,000 บาท โครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปี ที่ 6 เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัด
ทาอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียน จานวน 75 คน อัตราคนละ 20 บาท
จานวน 200 วัน
-เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ประจาปี พ.ศ. 2561

จานวน

680,000

บาท

รวม

321,300

บาท

รวม

130,000

บาท

รวม

80,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพือ
่ จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนมหาธิคุณ จานวน 680,000 บาท โครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปี ที่ 6 เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัด
ทาอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียน จานวน 170 คน อัตราคนละ 20 บาท
จานวน 200 วัน
-เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
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โครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste Thailand) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562

จานวน

55,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

งบเงินอุดหนุ น

รวม

191,300

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

191,300

บาท

จานวน

8,400

บาท

จานวน

6,300

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste
Thailand) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าจัดซื้อถังขยะ ค่าอบรม ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและเข้า
รับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557,ประกาศกระทรวงมหาดไทย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ า
จุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมา เช่น ค่าจัดซื้อวัคซันป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า ค่า
ป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าสารวจสุนขั และแมว ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การ
ค่าวัสดุ

วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสนตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภณ
ั ฑ์กาจัดยุงลาย ทราย
กาจัดยุง น้ายาเคมีสาหรับฉี ดพ่นยุ่ง วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าน ฯลฯ

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านเขาจานแก่น
ประจาปี พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านเขาจานแก่น ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านเขาดินแดง ประจาปี
พ.ศ.2562
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-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านเขาดินแดง ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านชุมทอง ประจาปี
พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านชุมทอง ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านซับพลู ประจาปี
พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านซับพลู ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านซับพลูเหนือ
ประจาปี พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านซับพลูเหนือ ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านน้อยเจริญสุข
ประจาปี พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านเขาดินแดง ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านน้าคา ประจาปี
พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านน้าคา ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านเบญจขร ประจาปี
พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวต
ิ สมบูรณ์ บ้านเบญจขร ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559

จานวน

6,300

บาท

จานวน

6,300

บาท

จานวน

8,400

บาท

จานวน

8,400

บาท

จานวน

6,300

บาท

จานวน

6,300

บาท

หน้า : 1/1
วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 9/10/2561 10:07:53

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจาปี พ.ศ.2562

จานวน

5,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ประจาปี พ.ศ.2562 บ้านห้วยไคร้เหนือ ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจาปี พ.ศ.2562

จานวน

6,500

บาท

จานวน

6,700

บาท

จานวน

7,800

บาท

จานวน

6,700

บาท

จานวน

6,700

บาท

จานวน

6,700

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน บ้านห้วย
ไคร้เหนือ ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั และปัจจัยเสีย่ งมะเร็งตับ บ้านเขาจานแก่น ประจาปี
พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั และปัจจัย
เสีย่ งมะเร็งตับ บ้านเขาจานแก่น ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั และปัจจัยเสีย่ งมะเร็งตับ บ้านเขาดินแดง ประจาปี
พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั และปัจจัย
เสีย่ งมะเร็งตับ บ้านเขาดินแดง ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั และปัจจัยเสีย่ งมะเร็งตับ บ้านซับพลูเหนือ ประจาปี
พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั และปัจจัย
เสีย่ งมะเร็งตับ บ้านซับพลูเหนือ ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั และปัจจัยเสีย่ งมะเร็งตับ บ้านน้อยเจริญสุข
ประจาปี พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั และปัจจัย
เสีย่ งมะเร็งตับ บ้านน้อยเจริญสุข ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั และปัจจัยเสีย่ งมะเร็งตับ บ้านวังไหม ประจาปี
พ.ศ.2562
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-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั และปัจจัย
เสีย่ งมะเร็งตับ บ้านวังไหม ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านเขาดินแดง ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

5,900

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้า
นม บ้านเขาดินแดน ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านชุมทอง ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

6,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้า
นม บ้านชุมทอง ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่า
ป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านซับพลู ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

6,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้า
นม บ้านซับพลู ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่า
ป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านซับพลูเหนือ ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

4,900

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้า
นม บ้านซับพลูเหนือ ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านน้อยเจริญสุข ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

4,900

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้า
นม บ้านน้อยเจริญสุข ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านน้าคา ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

6,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้า
นม บ้านน้าคา ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่า
ป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
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โครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านเบญจขร ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

6,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้า
นม บ้านเบญจขร ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าวิทยากร
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านวังไหม ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

4,900

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้า
นม บ้านวังไหม ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่า
ป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการสตีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านเขาจานแก่น ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

4,900

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้า
นม บ้านเขาจานแก่น ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการสตีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้านม บ้านห้วยไคร้เหนือ ประจาปี พ.ศ. 2562

จานวน

8,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสตรีอน
ุ่ ใจ ปลอดภัย จากมะเร็งเต้า
นม บ้านห้วยไคร้เหนือ ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการอบรมครอบครัวรูส
้ ุขภาพและพัฒนาการเด็ก บ้านชุมทอง ประจาปี พ.ศ.2562

จานวน

7,700

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอบรมครอบครัวรูส
้ ุขภาพและ
พัฒนาการเด็กบ้านชุมทอง ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการอบรมครอบครัวรูส
้ ุขภาพและพัฒนาการเด็ก บ้านซับพลู ประจาปี พ.ศ.2562

จานวน

7,700

บาท

จานวน

7,900

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอบรมครอบครัวรูส
้ ุขภาพและ
พัฒนาการเด็กบ้านซับพลู ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการอบรมครอบครัวรูส
้ ุขภาพและพัฒนาการเด็ก บ้านเบญจขร ประจาปี พ.ศ.
2562
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-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอบรมครอบครัวรูส
้ ุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก บ้านเบญจขร ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการอบรมครอบครัวรูส
้ ุขภาพและพัฒนาการเด็กบ้านน้าคา ประจาปี พ.ศ.2562

จานวน

7,700

บาท

รวม

40,000

บาท

รวม

40,000

บาท

รวม

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

1,083,600

บาท

รวม

702,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอบรมครอบครัวรูส
้ ุขภาพและ
พัฒนาการเด็กบ้านน้าคา ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ผูส
้ ูงอายุ ผูพ
้ ก
ิ าร ผูป
้ ่ วยเอดส์ และผูย้ ากไร้

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ผูส
้ ูงอายุ ผู้
พิการ ผูป
้ ่ วยเอดส์ และผูย้ ากไร้ เช่น ค่าเอกสารการฝึ กอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและเข้า
รับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
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เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน

รวม

702,000

บาท

จานวน

570,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

110,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

374,500

บาท

รวม

106,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ของกองช่าง
ตาแหน่ ง ผูอ
้ านวยการกองช่าง 1 อัตรา , นายช่างโยธา 1 อัตรา
ตามแผนอัตรากาลัง ประจาปี 2561-2563

เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
่ ของกองช่าง
ตามหนังสือสั่งการ มท.0809.3/ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ได้รบั
เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ของกองช่าง
ตาแหน่ ง คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
ตามแผนอัตรากาลัง ประจาปี 2561-2563

เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
่ ของกองช่าง
ตามหนังสือสั่งการ มท.0809.3/ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ได้รบั
เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อบต. เป็ นเงิน
20,000 บาท เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึ กอบรม ฯลฯ
-เพือ
่ จ่าเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ(เงินรางวัลประจาปี แก่ขา้ ราช
หาร พนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง) เป็ นเงิน 30,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

จานวน

10,000

บาท

จานวน

36,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

185,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ให้แก่ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
่ และ
พนักงานจ้าง ทีผ
่ บ
ู้ งั คับบัญชามีคาสั่งให้ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการในภารกิจหน้าที่
ของกองช่าง

ค่าเช่าบ้าน

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ กองช่าง ซึง่ มีสท
ิ ธิได้รบั ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
่ กองช่างซึง่ มี
สิทธเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการต่าง ๆ เช่น
- ค่าบอกรับวารสาร หรือสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ
- ค่าจัดพิมพ์แบบสอบถาม
- ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ
่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่าทีพ
่ กั /ค่าเบี้ยเลี้ยง และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผูบ
้ ริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผูป
้ ฏิบตั ริ าชการของ อบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงปัจจุบน
ั
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000

บาท

รวม

83,500

บาท

จานวน

33,500

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

7,100

บาท

รวม

7,100

บาท

จานวน

7,100

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ครุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เป็ นต้น

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น แฟ้ ม
กระดาษ ปากกา วัสดุสน
ิ้ เปลื้อง ฯลฯ

วัสดุกอ
่ สร้าง

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน สี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผงหมึก ฮาดร์ดส
ิ
เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ดเมาโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์
โปรแกรมต่างๆ แผ่นวงจรอิเลคทรอนิคส์ เมาส์ คีย์บอร์ดอุปกรณ์ ตอ
่ พ่วงสาหรับ
คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกันเช่นค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตัง้ เป็ นต้น
และ รายจ่ายเพือ
่ จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม
ี่ ีราคาต่อหน่ วยหรือต่อชุดไม่เกิน
งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer)
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เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30
งานไฟฟ้ าถนน

รวม

138,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

78,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

78,000

บาท

จานวน

78,000

บาท

รวม

60,000

บาท

รวม

60,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

150,000

บาท

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ าและ
ปลัก
๊ ไฟ โคมไฟฟ้ า ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า ฯลฯ สาหรับติดตัง้ หรือซ่อมแซมไฟฟ้ า
ถนนรายทางภายในตาบลเบญจขร

งบลงทุน

ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงบารุงรักษาทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง เช่น ค่าซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวทีม
่ ีอยู่แล้วในหมูบ
่ า้ นภายในตาบลเบญจขร,ค่าติดตัง้ ซ่อมแซมและการ
ให้บริการสาธารณะ เรื่องไฟฟ้ าสาธารณะถนนทีเ่ ชือ
่ มต่อระหว่างหมูบ
่ า้ น/ชุมชน ค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตาบลเบญจขร ทีช
่ ารุดเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งบเงินอุดหนุ น

รวม

150,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

150,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

165,000

บาท

รวม

165,000

บาท

รวม

165,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์
อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดสระแก้ว โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ารป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอาเภอคลองหาด (ศป.ปส.อ.คลองหาด) จังหวัดสระแก้ว ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ารป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอคลองหาด (ศป.ปส.อ.
คลองหาด) จังหวัดสระแก้ว ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าจัดตัง้ จุดสงัด ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการป้ องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ฯลฯ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการคุณแม่วยั ใส ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการคุณแม่วยั ใส ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 เช่น ค่าเอกสารการฝึ กอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและเข้า
รับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
-เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
่ เติม ฉบับที่ 2
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โครงการถ่ายทอดศิลปะและภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

จานวน

20,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการถ่ายทอดศิลปะและภูมป
ิ ญ
ั ญา
ท้องถิน
่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าเอกสารการฝึ กอบรม ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สาหรับการฝึ กอบรม ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและเข้า
รับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
โครงการฝึ กอาชีพงานหัตถกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

จานวน

30,000

บาท

จานวน

85,000

บาท

รวม

300,000

บาท

รวม

300,000

บาท

รวม

300,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการคุณแม่วยั ใส ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 เช่น ค่าเอกสารการฝึ กอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ สาหรับการฝึ กอบรม ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและเข้า
รับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตาบลเบญจขร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ตาบลเบญจขร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าเอกสารการฝึ กอบรม ค่า
วิทยากร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สาหรับการฝึ กอบรม ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและเข้า
รับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เบญจขร สานสัมพันธ์สามวัย ต้านภัยยาเสพติด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เบญจขร
สานสัมพันธ์สามวัย ต้านภัยยาเสพติด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น เงิน
รางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
่

รวม

180,000

บาท

รวม

120,000

บาท

รวม

120,000

บาท

โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และวันผูส
้ ูงอายุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

จานวน

90,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และวัน
ผูส
้ ูงอายุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น เงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ.2559
โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนจานาพรรษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

จานวน

30,000

บาท

งบเงินอุดหนุ น

รวม

60,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนจานา
พรรษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าประดับตกแต่งเทียน ค่าวัสดุหล่อ
เทียน ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
ค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าประดับรถบุพชาติ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

รวม

100,000

บาท

งบเงินอุดหนุ น

รวม

100,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

70,000

บาท

รวม

70,000

บาท

รวม

70,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนจัดงาน"ชมพูห
่ วานและของดีคลองหาด"อาเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ครัง้ ที่ 21 ประจาปี พ.ศ.2562
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอุดหนุนจัดงาน"ชมพูห
่ วานและของดี
คลองหาด"อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ครัง้ ที่ 21 ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมี
ค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าจัดหาพัสดุ ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ าย ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีพ
่ ร้อมตกแต่ง.
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์กอ
่ สร้าง
เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้
-เครื่องยนต์ดบนซินเพลาคว่า กาลังเครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า
-ขนาด 62x135x117 ซม.
-ความจุถงั น้า 35 ลิตร
-ความสามารถในการเจาะ 1นิ้ว - 8 นิ้ว
-มีลอ
้ ขับเคลื่อนพร้อมตัวล็อคเบรค
***เนื่องจากเป็ นครุภณ
ั ฑ์ทอ
ี่ ยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ จึงต้องตัง้ จ่าย
ตามราคาท้องตลาด
-เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
-เป็ นไปตามแผนพัฒนาสีป
่ ี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
่ เติม ฉบับที่ 2 หน้าที่
23 ลาดับที่ 2
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2,473,000

บาท

รวม

2,473,000

บาท

รวม

2,473,000

บาท

จานวน

227,000

บาท

จานวน

283,000

บาท

จานวน

282,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาดินแดง หมูท
่ ี่ 7 บ้านน้อยเจริญสุข หมูท
่ ี่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 400.00
เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิน
่ แบบถนน ท.1
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้า หมูท
่ ี่ 10

จานวน

234,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าไร่นายเตือนใจ ถาวรชน - ไร่นาย
สมบัติ พรมจันทร์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 840.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 2,520.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร พร้อมวางท่อ
ระบายน้าขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จานวน 2 จุด และวางท่อระบายน้าขนาด
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมูท
่ ี่ 1

จานวน

251,000

บาท

งบลงทุน

ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเข้ากลุ่มบ้านคาพันธ์ การเกณฑ์) หมูท
่ ี่
6
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้ากลุ่มบ้านนายคาพันธ์ การ
เกณฑ์ หมูท
่ ี่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 320.00 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานก่อสร้างของท้องถิน
่ แบบถนน ท.1
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
่ เติม ฉบับที่ 2
หน้าที่ 5 ลาดับที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทางโค้ง) หมูท
่ ี่ 9
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางโค้ง หมูท
่ ี่ 9 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.20 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 400.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างของ
ท้องถิน
่ แบบถนน ท.1
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
่ เติม ฉบับที่ 2
หน้าที่ 5 ลาดับที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาดินแดง หมูท
่ ี่ 7 - สายบ้านน้อย
เจริญสุข หมูท
่ ี่ 10
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- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว หมูท
่ ี่ 1 จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 บริเวณศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านน้าคา จุดที่ 2 บริเวณกลุ่มบ้านนายสมาน
ทิพยโอสถ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร เครื่องขยายเสียง ขนาด
2,000 วัตต์ ลาโพงหน้า 20 นิ้ว จานวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ตามรายละเอียด ตาม
แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมูท
่ ี่ 5

จานวน

254,000

บาท

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ
่ า้ นถังทรงลูกบอล หมูท
่ ี่ 3

จานวน

236,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างระบบประปาหมูบ
่ า้ นถังทรงลูกบอล บริเวณกลุ่มบ้านนาย
ประจวบ โกรกสาโรง หมูท
่ ี่ 3 ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ติดตัง้ เครื่องสูบน้า
ไฟฟ้ าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้า ขนาด 1 แรงม้า วางท่อจ่ายน้า พีวีซี แบบปลายบาน
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 120 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้าบาดาล
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ
่ า้ นถังทรงลูกบอล หมูท
่ ี่ 4

จานวน

236,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างระบบประปาหมูบ
่ า้ นถังทรงลูกบอล บริเวณกลุ่มบ้านนางอา
ไพร ขันธ์ดงลิง หมูท
่ ี่ 4 ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ติดตัง้ เครื่องสูบน้าไฟฟ้ า
ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้า ขนาด 1 แรงม้า วางท่อจ่ายน้า พีวีซี แบบปลายบานขนาด 2
นิ้ว ยาว 120 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้าบาดาล
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
โครงการขุดเจาะบาบ่อดาล หมูท
่ ี่ 8

จานวน

243,000

บาท

จานวน

227,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวางท่อระบายน้า คสล. จากบ้านนางสุรีรตั น์ ทองทา - นายสทัสน์
ฟองเกิด ระยะทาง 100 เมตร ท่อขนาด 0.80 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด
0.80 x 1.00 เมตร จานวน 5 บ่อ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบล
เบญจขร
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมูท
่ ี่ 8 จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 กลุ่มบ้านนายสมจิตร จาปา จุดที่ 2 บริเวณกลุ่มบ้านนางปราณี แซ่ลอ
้
ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมติดตัง้ เครื่องสูบน้าไฟฟ้ าชนิดมอเตรอ์
จุ่มใต้น้า ขนาด 1 แรงม้า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้าบาดาล
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้าพร้อมติดตัง้ เครื่องสูบน้า หมูท
่ ี่ 2

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงท่อส่งน้าภายในหมูบ
่ า้ น ระยะทาง 550 เมตร พร้อมติดตัง้
เครื่องสูบน้าขนาด 2 นิ้ว ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
่ เติม ฉบับที่ 2
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

100,000

บาท

งบเงินอุดหนุ น

รวม

100,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

70,000

บาท

รวม

70,000

บาท

รวม

70,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนการจัดงาน "ชมพูห
่ วานและของดีคลองหาด" ประจาปี พ.ศ.2562

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอุดหนุนการจัดงาน "ชมพูห
่ วานและ
ของดีคลองหาด" ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าจัดหาพัสดุ
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีพ
่ ร้อมตกแต่ง ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
งานอนุ รกั ษ์ แหล่งน้า และป่ าไม้

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการรักน้า รักป่ า รักแผ่นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการรักน้า รักป่ า รักแผ่นดิน ในการ
อนุรกั ษ์ แหล่งน้า ปลูกต้นไม้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
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โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวทางพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เช่น ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็ นไปตามเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
โครงการอนุรกั ษ์ พน
ั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตรราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

7,091,375

บาท

รวม

7,091,375

บาท

รวม

7,091,375

บาท

จานวน

86,500

บาท

จานวน

4,731,600

บาท

จานวน

1,497,600

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอนุรกั ษ์ พน
ั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่า
เอกสารการฝึ กอบรม ฯลฯ
- เป็ นไปตามเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในส่วนของนายจ้าง อัตรา
ร้อยละ 5
-เป็ นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.5/ว
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

เบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอายุ
-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ผส
ู้ ูงอายุทข
ี่ น
ึ้ ทะเบียนขอรับสิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ผูส
้ ูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี จานวน 358 คน ได้รบั เบี้ยยังชีพคนละ 600 บาท
เดือนละ 214,800 บาทจานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 2,577,600 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ
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เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ผพ
ู้ ก
ิ ารทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนขอรับสิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2553 ให้แก่ผพ
ู้ ก
ิ ารจานวน 156 คน คนละ 800 บาท
เดือนละ 124,800 บาท จานวน 12 เดือน
-เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
เบี้ยยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์

จานวน

54,000

บาท

จานวน

413,377

บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จานวน

45,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทอบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพือ
่ สร้างหลักประกันความมั่งคงของชุม ชนฐานราก ฟื้ นฟูทุนทางสังคม และ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนให้ดี
้
ยิง่ ขึนโดยยึดหลักหุน
่ ส่วน การพัฒนาโดยประชาชน 1 ส่วน อปท. 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน ในส่วนของอปท. สมทบมีจานวนเท่าทีป
่ ระชาชนจ่ายเข้ากองทุนและ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เบญจขร

จานวน

58,928

บาท

จานวน

154,370

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ผป
ู้ ่ วยเอดส์ทข
ี่ น
ึ้ ทะเบียนขอรับสิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
่ การยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2548 จานวน 9 ราย รายละ 500 บาท เดือนละ 4,500 บาท
จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 54,000 บาท
-เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
สารองจ่าย
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยกรณี ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้าป่ าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภยั และสาธารณภัย
อืน
่ ๆ ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าทีข
่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2560
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เพือ
่ จ่าเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เบญจขร ร้อยละ 30
ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พ.ค. 57

เงินสมทบกองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (กบท.)
-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ
-เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/29 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2560
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
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-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินบาเหน็ จลูกจ้างประจาทีพ
่ น
้ หรือมีสท
ิ ธิได้รบั บาเหน็ จปกติจานวน
1 อัตรา
-เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว961 ลว 4 มี.ค. 2541
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
่ ที่ มท 0808.5/ว319 ลว 23
ก.พ.2553

