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จ านวนเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 86,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก ่เลขานุการ นายก อบต. จ านวน 1 ราย อตัรา

คา่ตอบแทน 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 86,400 บาท

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษของผูบ้รหิาร

- เงนิตอบแทนพเิศษ นายก อบต จ านวน 1 ราย อตัราคา่ตอบแทน 1,750 บาท 

จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 21,000 บาท

- เงนิตอบแทนพเิศษ รองนายก อบต จ านวน 2 ราย อตัราคา่ตอบแทน 880 บาท 

จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 21,120 บาท 

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

 เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ไดแ้ก ่

 - เงนิตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต. จ านวน 1 ราย อตัราคา่ตอบแทน 

1,750 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 21,000 บาท

 - เงนิตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต. จ านวน 2 ราย อตัราคา่ตอบแทน 

880 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 21,120 บาท

องค์การบรหิารสว่นต าบลเบญจขร

อ าเภอ คลองหาด   จงัหวดัสระแกว้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงนิเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กผู่บ้รหิาร ไดแ้ก ่

 - เงนิเดือนนายก อบต. จ านวน 1 ราย อตัราเงนิเดือน 20,400 บาท จ านวน 12 

เดือน เป็นเงนิ 244,800 บาท

 - เงนิเดือนรองนายก อบต. จ านวน 2 ราย อตัราเงนิเดือน 11,220 บาท จ านวน 

12 เดือน เป็นเงนิ 269,280 บาท  

งบบุคลากร 5,721,920 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 28,578,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยก

เป็น

แผนงานบริหารงานท ั่วไป

งานบริหารท ั่วไป 8,906,920 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้ง จ านวน 5 ต าแหน่ง  

ตามแผนอตัราก าลงัสามปี 2561-2563 

ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบั

หลกัเกณฑใ์หพ้นกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที ่18 มถิุนายน 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งของพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป ของ

ส านกังานปลดั ต าแหน่งดงัน้ี

 - ผูช้่วยนกัพฒันาชุมชน 1 อตัรา

 - ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ 2 อตัรา

 - พนกังานขบัรถยนต์ 1อตัรา

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 90,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังาน อบต. ทีไ่ดร้บัประกาศคณะกรรมการ

มาตราฐานการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ เรื่อง ก าหนดมาตราฐานกลางการ

บรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่(ฉบบัที ่10)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 800,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่ของส านกังาน

ปลดัฯ และเพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน  

เงนิประจ าต าแหน่ง 168,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

ประจ าปี

ต าแหน่ง ปลดั อบต. 1 อตัรา , รองปลดั อบต. 1 อตัรา , หวัหน้าส านกัปลดั 1 

อตัรา , นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ฯ 1 อตัรา , นกัทรพัยกรบุคคล 1 อตัรา, เจา้

พนกังานป้องกนั ฯ 1 อตัรา , เจา้พนกังานธุรการ 2 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงั 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 120,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,978,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 1,800,000 บาท

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 2,059,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กบุ่คคลดงัตอ่ไปน้ี

1. คา่ตอบแทนประธานสภา อบต. จ านวน 1 ราย อตัราคา่ตอบแทน 11,220 บาท 

จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 134,640 บาท

2. คา่ตอบแทนรองประธานสภา อบต. จ านวน 1 ราย อตัราคา่ตอบแทน 9,180 

บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ110,160 บาท
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รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 640,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ซึง่มีสทิธเบกิ

ไดต้ามระเบียบของทางราชการ 

ค่าใช้สอย 1,760,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ซึง่มีสทิธไิดร้บัตามระเบียบ

กระทรวงมหาดวา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่2 พ.ศ. 2559

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้กข่า้ราชการสว่ทอ้งถิน่และ

พนกังานจา้ง ทีม่ีผูบ้งัคบับญัชามีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

คา่เช่าบา้น 148,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อบต. เป็นเงนิ 

100,000 บาท เช่น คา่ตอบแทนคณะกรรมจา้ง ตรวจการจา้ง และควบคุมงาน

กอ่สรา้ง,คา่ตอบแทนการส ั่งใช ้อปพร. อสม.,คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสว่น,

คา่ตอบแทนผูแ้ทนชุมชนทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้จาก อบต.ตามหนงัสือส ั่งการ ฯลฯ 

-เพือ่จา่เป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจ าปีแก่

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 358,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 180,000 บาท

งบด าเนินงาน 2,963,000 บาท
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จ านวนโครงการ อบต.เบญจขรยิม้เคลื่อนทีพ่บประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30,000 บาท

คา่ใช้จา่ยในพธีิทางศาสนาและรฐัพธีิ และวนัส าคญัตา่ง ๆ 140,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานรฐัพธีิและวนัส าคญัตา่ง ๆ    เช่น  วนัปิย

มหาราช ,

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพ

ยวรางกูร วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ ์

พระบรมราชนีินาถ วนัที ่ 12  สงิหามหาราชนีิ  ฯลฯ   คา่จดัท าซุ้มเฉลมิพระ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง/คา่พาหนะ/คา่เช่าทีพ่กั/คา่เบี้ยเล้ียง และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของผูบ้รหิาร สมาชกิ

สภา พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง และผูป้ฏบิตัริาชการของ อบต. ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั

คา่ใช้จา่ยในการจดัการเลือกต ัง้ 450,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้ขององค์การบรหิารสว่นต าบลเบญจขร ตามที่

คณะกรรมการเลือกต ัง้ก าหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งทีว่า่ง 

และกรณีทีค่ณะกรรมการเลือกต ัง้ส ั่งใหม้ีการเลือกต ัง้ใหม่)อีกท ัง้ใหค้วามรว่มมือใน

การประชาสมัพนัธ์ การรณรงค์ หรือใหข้อ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชนเกีย่วกบัการ

เลือกต ัง้หรือการมีสว่นรว่มทางการเมือง ฯลฯ

คา่ของขวญั ของรางวลั ช่อดอกไม ้หรือเงนิรางวลั 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ของขวญั ของรางวลั ช่อดอกไม ้หรือเงนิรางวลั ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง และพธีิการตา่ง ๆ ประกอบดว้ย

- คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคล และคณะบุคคลเขา้ตรวจนิเทศงาน ตรวจงานหรือ

เยีย่มชม ทศันศกึษาดูงาน และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง โดยต ัง้จา่ยไมเ่กนิปีละ 1% ของ

รายไดจ้รงิในปีงบประมาณทีล่ว่งมา ไมร่ว่มเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ฯ โดยถือปฎบิตัิ

ตามหนงัสือ มท 0808.4/ ว 2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่ง ๆ เช่น

- คา่บอกรบัวารสาร หรือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆ 

- คา่จดัพมิพ์แบบสอบถาม 

- คา่เย็บหนงัสือ คา่เขา้ปกหนงัสือ

- คา่จา้งเหมาจดัท าสือ่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 30,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา ธงชาต ิวสัดุสิน้

เปล้ือง ผงหมกึเครื่องถา่ยเอกสาร ดนิสอ ฯลฯ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 40,000 บาท

ค่าวสัดุ 590,000 บาท

วสัดุส านกังาน 250,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ เช่น 

คา่ซ่อมแซมทรพัย์สนิ ครุภณัฑต์า่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรม สมัมนาและศกึษาดูงานเพิม่ประสทิธภิาพพฒันาบุคลากร 250,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม สมัมนาและศกึษาดูงาน

เพิม่ประสทิธภิาพพฒันาบุคลากร  เช่น คา่เอกสารการฝึกอบรม คา่วทิยากร คา่ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเขา้

รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

25,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร เนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม 2562 เช่น คา่ตกแตง่สถานที ่คา่อุปกรณ์ คา่ป้าย คา่อาหารและ

เครื่องดืม่ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การ

โครงการเฉลมิพระเกียรต ิ12 สงิหามหาราชนีิ 25,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเฉลมิพระเกียรติ 12 สงิหามหา

ราชนีิ  เช่น คา่ตกแตง่สถานที ่คา่อุปกรณ์ คา่ป้าย คา่อาหารและเครื่องดืม่ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การ

แขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ อบต.เบญจขรยิม้เคลื่อนทีพ่บ

ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เช่น คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารและเครื่องดืม่ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การ

แขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
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เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เช่น ฟิล์ม ถา่นใส่

กลอ้งถา่ยรูป ส ีพูก่นั โฟมหรือไมอ้ดั ผา้ทีใ่ช้เขียนป้าย แถบบนัทกึเสียงหรือ ภาพ 

ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของเครื่องใช้ตา่ง ๆ เช่น กระถาง ตน้ไม ้สายยางรดน ้า พนัธ์ุพืช 

พนัธ์ุไม ้อุปกรณ์ในการขยายพนัธ์ุพืช หรือยาปราบศตัรูพืช ฯลฯ

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช้ือเพลงิหลอ่ลื่น ส าหรบัรถยนต์สว่นกลาง รถบรรทุกน ้า

เอนกประสงค์ รถจกัรยานยนต์ เครื่องฉีดพน่ยุง และเครื่องตดัหญ้า ฯลฯ

วสัดุการเกษตร 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ของรถยนต์สว่นกลาง เช่น แบตเตอรี ่หวัเทียน ยาง

รถยนต์ นอก-ใน สายไมล์ เพลา กระจกมองขา้งรถยนต์ หมอ้น ้ารถยนต์ เบาะ

รถยนต์ ฯลฯ

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 140,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย แปรงทาส ีส ีน ้ามนัทาไม ้ทนิ

เนอร์ อฐิ กระเบื้อง สงักะส ีฯลฯ ทีใ่ช้ในการด าเนินงานภายในทีท่ าการองค์การ

บรหิารสว่นต าบลเบญจขร

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวัตา่งๆ เช่น แปรง ไมก้วาด ถงัขยะ ผงซกัฟอก 

แกว้น ้า น ้ายาลา้งจาน ท ายาท าความสะอาดพ้ืน น ้ายาเช็ดกระจก ฯลฯ

วสัดุกอ่สรา้ง 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวทิยุ ถา่นไฟฉาย หลอดไฟฟ้า 

สายไฟฟ้าและปล ัก๊ไฟ โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า ฯลฯ

วสัดุงานบา้นงานครวั 25,000 บาท
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จ านวนคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 45,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคมรายเดือน ในการเชือ่มตอ่

สญัญาณอนิเตอร์เน็ตต าบล และคา่เช่าพ้ืนทีใ่นการจดัท าเวปไซด์ อบต. รวมถงึการ

จดัหาและคา่บรกิารระบบการเชือ่มตอ่อนิเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง รวมถงึ

คา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดร้บัการบรกิารและคา่ใช้จา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เช่น คา่

บ ารุงรกัษาสายคา่ภาษี

คา่บรกิารไปรษณีย์ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมในการสง่ไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณตั ิดวงตราไปรษณีย์

ยากร และคา่เช่าตูไ้ปรษณีย์ ฯลฯ

คา่บรกิารโทรศพัท์ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส านกังาน อบต. จ านวน 1 หมายเลข รวมถงึคา่ใช้จา่ยที่

ตอ้งช าระพรอ้มกนั เช่น คา่เช่าเครื่อง คา่บ ารุงรกัษาสาย คา่ภาษี ฯลฯ

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา ส าหรบัส านกังาน อบต. และสถานทีอ่ยู่ในความดูแลของ 

อบต. รวมถงึคา่ใช้จา่ยทีช่ าระพรอ้มกนั เช่น คา่บรกิาร คา่ภาษี เป็นตน้

คา่ไฟฟ้า 180,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้า ส านกังาน อบต. และสถานทีอ่ยู่ในความดูแลของ 

อบต. รวมถงึคา่ใช้จา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เช่น คา่บรกิาร คา่ภาษี

 เป็นตน้

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ดสิก์ ผงหมกึ ฮาดร์ดสิ เทปบนัทกึ

ขอ้มูล แผน่กรองแสง เมนบอร์ดเมาโมรี ่ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ โปรแกรมตา่งๆ 

แผน่วงจรอเิลคทรอนิคส์ เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ตอ่พว่งส าหรบัคอมพวิเตอร์ และ

คา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกนั เช่น คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ และรายจา่ยเพือ่

จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไมเ่กนิ 20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 255,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 บาท
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-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ระดบัอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่จดัหาวสัดุ คา่จา้งพนกังานประจ าศูนย์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

โครงการศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ระดบัอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

65,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 85,000 บาท

เงนิอุดหนุน 85,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ อาทเิช่น รถยนต์

สว่นกลาง เครื่องถา่ยเอกสาร เครื่องปรบัอากาศ ฯลฯ 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊พบัเอนกประสงค์  จ านวน 10 ตวั ราคาตวัละ 1,700.- 

บาท  โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี

  -โตะ๊พบัหน้าฟอเมกา้ขาว หนา 22 มม. กวา้ง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.

  - โครงขาผลติจากเหล็กพบัได้ พรอ้มชุบโครเมีย่ม

***เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ีอ่ยู่นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จงึตอ้งต ัง้จา่ย

ตามราคาทอ้งตลาด

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 133 ล าดบัที ่17

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

โตะ๊พบัเอนกประสงค์ 17,000 บาท

งบลงทุน 137,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 137,000 บาท
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งบบุคลากร 1,312,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,312,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น คา่เอกสารการฝึกอบรม 

คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเขา้

รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

งานบริหารงานคลงั 2,071,500 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น คา่เอกสารการฝึกอบรม 

คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเขา้

รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557
โครงการส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานในการจดัท าแผนพฒันา อปท. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562

25,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562

25,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเงนิอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนการ

จดังานรฐัพธีิ อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่จดัหาพสัดุ คา่จา้งเหมาจดัท าป้าย คา่เช่าเครื่อง

เสียง คา่จา้งเหมาจดัสถานทีพ่รอ้มตกแตง่ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

งานวางแผนสถติแิละวิชาการ 50,000 บาท

โครงการอุดหนุนการจดังานรฐัพธีิ อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562

20,000 บาท
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จ านวนคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 138,000 บาท

งบด าเนินงาน 665,000 บาท

ค่าตอบแทน 200,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 72,000 บาท

 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งของกองคลงั ตาม

หนงัสือส ั่งการ มท.0809.3ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ 

ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารใหพ้นกังานสว่น

ทอ้งถิน่ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิเพิม่การ

ครองชีพข ั่วคราว (ฉบบัที ่2) 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 550,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งของพนกังานจา้งตามภารกจิ ของกองคลงั ต าแหน่งดงัน้ี

 - ผูช้่วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้1 อตัรา

 - ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ 1 อตัรา

 - ผูช้่วยเจา้พนกังานพสัดุ 1 อตัรา 

 - ผูช้่วยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 1อตัรา

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังาน อบต. ทีไ่ดร้บัประกาศคณะกรรมการ

มาตราฐานการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ เรื่อง ก าหนดมาตราฐานกลางการ

บรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่(ฉบบัที ่10)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่ของกองคลงั 

ตามหนงัสือส ั่งการ มท.0809.3/ว1372ลงวนัที ่1 ก.ค.2558

เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง ก าหนดมาตราฐานท ั่วไปเกีย่วกบั

หลกัเกณฑก์ารใหพ้นกังานสว่นทอ้งถิน่ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2 ) 

เงนิเดือนพนกังาน 628,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

ประจ าปี ของกองคลงั

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลงั 1 อตัรา , เจา้พนกังานพสัดุ1 อตัรา , เจา้พนกังาน

การเงนิและบญัชี 1 อตัรา 

ตามแผนอตัราก าลงั ประจ าปี 2561-2563 
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รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 80,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 235,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่ง ๆ เช่น

- คา่บอกรบัวารสาร หรือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆ 

- คา่จดัพมิพ์แบบสอบถาม 

- คา่เย็บหนงัสือ คา่เขา้ปกหนงัสือ

- คา่จา้งเหมาจดัท าสือ่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 

ค่าใช้สอย 335,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่กองคลงัซึง่มี

สทิธเบกิไดต้ามระเบียบของทางราชการ 

คา่เช่าบา้น 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่กองคลงั ซึง่มีสทิธไิดร้บัตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดวา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548

และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่และ

พนกังานจา้ง ทีผู่บ้งัคบับญัชามีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการในภารกจิหน้าที่

ของกองคลงั ตาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อบต. เป็นเงนิ 

70,000 บาท เช่น คา่ตอบแทนคณะกรรมจา้ง ตรวจการจา้ง และควบคุมงาน

กอ่สรา้ง ฯลฯ

-เพือ่จา่เป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจ าปีแก่

ขา้ราชการ พนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง) เป็นเงนิ 68,000 บาท
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ครุภณัฑส์ านกังาน

เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสว่น 36,000 บาท

งบลงทุน 94,500 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 94,500 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ดสิก์ ผงหมกึ ฮาดร์ดสิ

เทปบนัทกึขอ้มูล แผน่กรองแสง เมนบอร์ดเมาโมรี ่ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ 

โปรแกรมตา่งๆ แผน่วงจรอเิลคทรอนิคส์ เมาส์ คีย์บอร์ดอุปกรณ์ตอ่พว่งส าหรบั

คอมพวิเตอร์ และคา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกนัเช่นคา่ขนสง่คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้เป็นตน้ 

และ รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไมเ่กนิ 

วสัดุส านกังาน 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน วสัดุเครื่องเขียน แบบพมิพ์ เช่น แฟ้ม 

กระดาษ ปากกา ธงชาต ิวสัดุสิน้เปล้ืองฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ เช่น 

คา่ซ่อมแซมทรพัย์สนิ ครุภณัฑต์า่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เป็นตน้ (วงเงนิคร ัง้

หนึ่งไมเ่กนิ 5,000 บาท) 

ค่าวสัดุ 130,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง / คา่พาหนะ /คา่เช่าทีพ่กั / คา่เบี้ยเล้ียง 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภา พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และ

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 20,000 บาท
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-เพือ่จา่เป็นคา่จดัซ้ือเครื่องพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 

จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน

      - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scannerและ Fax 

ภายในเครื่องเดียวกนั

      - มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600 x 600 dpi

      - มีความเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 27 หน้าตอ่นาที (ppm)

      - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 128 MB

      - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

เครื่องพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 18,000 บาท

ตูเ้หล็ก 5,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู ้โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี

 1) มีมือจบัชนิดบดิ

 2) มีแผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้

 3) คุณสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)

- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั

-เพือ่จา่เป็นคา่จดัซ้ือเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสว่น จ านวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลกัษณะ ดงัน้ี

1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่ 36,0000 บีทียู

2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้

3) เครื่องปรบัอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไมเ่กนิ 40,000 บี

ทีย ูตอ้งไดร้บัการรบัรอง มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม และฉลากประหยดั

ไฟฟ้าเบอร์ 5

4) ตอ้งเป็นเครื่องปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด ท ัง้หน่วยสง่ความเย็นและ

หน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกนั

5) เครื่องปรบัอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ เช่น แผน่ฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้า 

(Electric grids) หรือเครื่องผลติประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นตน้ สามารถดกัจบั

อนุภาค ฝุ่ นละออง และอุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได้

    - ชนิดต ัง้พ้ืนหรือแขวน

    - ชนิดตดิผนงั

    ส าหรบัชนิดตูต้ ัง้พ้ืน เป็นเครื่องปรบัอากาศทีไ่มม่ีระบบฟอกอากาศ

6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

7) การจดัซ้ือเครื่องปรบัอากาศขนาดอืน่ๆ (นอกจากขอ้ 3) ใหเ้ป็นไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่3/2539 (คร ัง้ที ่57) เมือ่วนัที ่14 

มถิุนายน 2539 เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน โดยใหพ้จิารณาจดัซ้ือ

เครื่องปรบัอากาศทีม่ีประสทิธภิาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพจิารณาดา้น

ราคา โดยใช้หลกัการเปรียบเทียบคุณสมบตั ิคือ

    - ถา้จ านวนบีทียูเทา่กนั ใหพ้จิารณาเปรียบเทียบจ านวนวตัต์ทีน้่อยกวา่

    - ถา้จ านวนบีทียูไมเ่ทา่กนั ใหน้ าจ านวนบีทียูหารดว้ยจ านวนวตัต์ (บีทียูตอ่

วตัต์) ผลทีไ่ดค้ือคา่ EER ถา้คา่ของ EER สูง ถือวา่เครื่องปรบัอากาศมี

ประสทิธภิาพสูงสามารถประหยดัพลงังานไดด้ีกวา่

8) การตดิต ัง้เครื่องปรบัอากาศ

    (1) แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอุปกรณ์ ดงัน้ี สวติช์ 1 ตวั ทอ่ทองแดงไปกลบั

หุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร

- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
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- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั(ซ้อมแผนดบัเพลงิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น คา่เอกสารการ

ฝึกอบรม คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อุปกรณ์การฝึกอบรมฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเขา้

รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557
โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัเิหตุช่วงเทศกาล 40,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความ

เดือดรอ้นผูป้ระสบภยัแลง้และฝนทิง้ช่วงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เช่น คา่

น ้ามนัรถบรรทุกน ้าเอนกประสงค์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนงัสอิกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวนัที ่

12 มีนาคม 2545
โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั(ซ้อมแผนดบัเพลงิ)ประจ าปี พ.ศ.2562 30,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้นผูป้ระสบภยัแลง้และฝนทิง้ช่วงประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562

10,000 บาท

งบด าเนินงาน 138,000 บาท

ค่าใช้สอย 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ อาทเิช่น เครื่องถา่ย

เอกสาร เครื่องปรบัอากาศ ฯลฯ 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 138,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 35,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

ประจ าปี ของกองการศกึษา ฯ ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ฯ 1 อตัรา ,

นกัวชิาการศกึษา 1 อตัรา , เจา้พนกังานธุรการ 1 อตัรา  

ตามแผนอตัราก าลงั ประจ าปี 2561-2563 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 20,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 602,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 540,000 บาท

แผนงานการศกึษา

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 1,047,500 บาท

งบบุคลากร 602,000 บาท

วสัดุเครื่องดบัเพลงิ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่อุปกรณ์ดบัเพลงิ เช่น ขอ้ตอ่สง่น ้าดบัเพลงิ สายสง่น ้าดบัเพลงิ หวัฉีด

น ้าดบัเพลงิ เครื่องมือตา่ง ๆ ส าหรบัใช้ในการดบัเพลงิ ฯลฯ 

วสัดุเครื่องแตง่กาย 38,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือชุดแตง่กายของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

และเจา้หน้าทีป่ระจ าศูนย์ อปพร. ชุดดบัเพลงิ หมวกดบัเพลงิ รองเทา้ดบัเพลงิ ฯลฯ

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัเิหตุช่วง

เทศกาล (เทศกาลสงกรานต์,เทศกาลปีใหม)่  เช่น คา่เช่าอุปกรณ์ คา่ป้าย ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การ

แขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

ค่าวสัดุ 58,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่กอง

การศกึษา ฯ ซึง่มีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบของทางราชการ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่กองการศกึษา ฯ ซึง่มีสทิธไิดร้บั

ตามระเบียบกระทรวงมหาดวา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.

2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่2 พ.ศ. 2559

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้ง ทีผู่บ้งัคบับญัชามีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการในภารกจิหน้าทีข่องกอง

การศกึษา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

คา่เช่าบา้น 36,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อบต. เป็นเงนิ

30,000 บาท เช่น คา่ตอบแทนคณะกรรมจา้ง ตรวจการจา้ง และควบคุมงาน

กอ่สรา้ง,คา่ตอบแทนการส ั่งใช ้อปพร. อสม.,คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสว่น,

คา่ตอบแทนผูแ้ทนชุมชนทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้จาก อบต.ตามหนงัสือส ั่งการ ฯลฯ 

-เพือ่จา่เป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจ าปีแก่

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 126,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 70,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ของกองการศกึษา ที่

สมควรไดร้บัตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสว่น

ทอ้งถิน่ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10)

งบด าเนินงาน 440,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่ของกอง

การศกึษา ตามหนงัสือส ั่งการ มท.0809.3/ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 เรื่อง 

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์

การใหพ้นกังานสว่นทอ้งถิน่ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2)

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
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จ านวนคา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ เช่น 

คา่ซ่อมแซมทรพัย์สนิ ครุภณัฑต์า่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เป็นตน้ 

โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2562 80,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี 

2562 เช่น คา่อาหารพรอ้มเครื่องดืม่ คา่ของรางวลั คา่ตกแตง่สถานที ่ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการ

แขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง / คา่พาหนะ /คา่เช่าทีพ่กั / คา่เบี้ยเล้ียง 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภา พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ ฉบบัที3่ พ.ศ. 2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง และพธีิการตา่ง ๆ ประกอบดว้ย

- คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคล และคณะบุคคล เพือ่เป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบั

บุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยีย่มชม ทศันศกึษาดูงาน และ

เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง โดยต ัง้จา่ยไมเ่กนิปีละ 1% ของรายไดจ้รงิในปีงบประมาณที่

ลว่งมา ไมร่ว่มเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ฯ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือ มท 0808.4/ ว 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่ง ๆ เช่น

- คา่บอกรบัวารสาร หรือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆ 

- คา่จดัพมิพ์แบบสอบถาม 

- คา่เย็บหนงัสือ คา่เขา้ปกหนงัสือ

- คา่จา้งเหมาจดัท าสือ่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 10,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 140,000 บาท

ค่าใช้สอย 270,000 บาท
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รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 744,000 บาท

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 4,081,805 บาท

งบบุคลากร 744,000 บาท

ตูเ้หล็ก 5,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู ้โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี

 1) มีมือจบัชนิดบดิ

 2) มีแผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้

 3) คุณสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)

- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั

ค่าครุภณัฑ์ 5,500 บาท

ครุภณัฑส์ านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ดสิก์ ผงหมกึ ฮาดร์ดสิ เทปบนัทกึ

ขอ้มูล แผน่กรองแสง เมนบอร์ดเมาโมรี ่ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ โปรแกรมตา่งๆ 

แผน่วงจรอเิลคทรอนิคส์ เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ตอ่พว่งส าหรบัคอมพวิเตอร์ และ

คา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกนั เช่น คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้

งบลงทุน 5,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน วสัดุเครื่องเขียน แบบพมิพ์ เช่น แฟ้ม 

กระดาษ ปากกา ธงชาต ิวสัดุสิน้เปลืองฯลฯ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 17,000 บาท

ค่าวสัดุ 44,000 บาท

วสัดุส านกังาน 27,000 บาท
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รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 420,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อบต. เป็นเงนิ 

10,000 บาท เช่น เงนิสมนาคุณวทิยากรในการฝึกอบรม ฯลฯ 

-เพือ่จา่เป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจ าปีแก่

ขา้ราชการ พนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง) เป็นเงนิ 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 867,090 บาท

ค่าตอบแทน 40,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ตา่งๆ เงนิครองชีพช ั่วคราว ของพนกังานจา้ง

ตามแผนอตัาก าลงั ประจ าปี 2561-2563

ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบั

หลกัเกณฑใ์หพ้นกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที ่18 มถิุนายน 

งบด าเนินงาน 1,841,805 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งของพนกังานจา้งตามภารกจิ ของกองการศกึษา ฯ  จ านวน 2 

อตัรา 

ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 24,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนส าหรบัขา้ราชการครูผูดู้แลเด็ก และจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุง

เงนิเดือนประจ าปี  จ านวน 2 อตัรา

ตามแผนอตัาก าลงั ประจ าปี 2561-2563

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 270,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 450,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวนวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 20,000 บาท

วสัดุส านกังาน 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน วสัดุเครื่องเขียน แบบพมิพ์ เช่น แฟ้ม 

กระดาษ ปากกา ธงชาต ิวสัดุสิน้เปลืองฯลฯ

- ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นน ้าค า จ านวนเด็ก(อายุ 3-5 ปี) 24 คน จดัสรรอตัราคน

ละ 430 บาท   เป็นเงนิ 10,320 บาท

    รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้ 14,190 บาท

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่

19 มถิุนายน 2561

ค่าวสัดุ 934,715 บาท

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา 402,090 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก    จ านวน 2 แหง่ 

รายละเอียดดงัน้ี

  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นชุมทอง จ านวนเด็ก 24 คน จดัสรรอตัราคนละ 1,700 

บาท   เป็นเงนิ 40,800 บาท

  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นน ้าค า จ านวนเด็ก 40 คน จดัสรรอตัราคนละ 1,700 

โครงการแขง่ขนักีฬาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประจ าปี พ.ศ. 2562 20,000 บาท

เเพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการแขง่กีฬาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เช่น 

คา่อาหารพรอ้มเครื่องดืม่ คา่ของรางวลั คา่ตกแตง่สถานที ่ฯลฯท ัง้ 2 ศูนย์ ไดแ้ก ่

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นชุมทอง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นน ้าค า 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการ

แขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง / คา่พาหนะ /คา่เช่าทีพ่กั / คา่เบี้ยเล้ียง 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภา พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่ง ๆ เช่น

- คา่บอกรบัวารสาร หรือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆ 

- คา่จดัพมิพ์แบบสอบถาม 

- คา่เย็บหนงัสือ คา่เขา้ปกหนงัสือ

- คา่จา้งเหมาจดัท าสือ่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ อาทเิช่น รถยนต์

สว่นกลาง เครื่องถา่ยเอกสาร เครื่องปรบัอากาศ ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ใหใ้ช้สามารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิทีม่ีวงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 1,476,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 20,000 บาท

งบลงทุน 20,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 20,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ดสิก์ ผงหมกึ ฮาดร์ดสิ

เทปบนัทกึขอ้มูล แผน่กรองแสง เมนบอร์ดเมาโมรี ่ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ 

โปรแกรมตา่งๆ แผน่วงจรอเิลคทรอนิคส์ เมาส์ คีย์บอร์ดอุปกรณ์ตอ่พว่งส าหรบั

คอมพวิเตอร์ และคา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกนัเช่นคา่ขนสง่คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้เป็นตน้ 

และ รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไมเ่กนิ 

วสัดุกอ่สรา้ง 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย แปรงทาส ีส ีน ้ามนัทาไม ้ทนิ

เนอร์ อฐิ กระเบื้อง สงักะส ีฯลฯ ทีใ่ช้ในการด าเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น

น ้าค าและศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นชุมทอง

คา่อาหารเสรมิ (นม) 829,715 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนสงักดั สพฐ. จ านวน 3 แหง่ และ ศูนย์

พฒันาเด็กเล็กสงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบลเบญจขร จ านวน 2 แหง่ รายละเอียด 

ดงัน้ี

 - โรงเรียนบา้นชุมทอง จ านวนนกัเรียน 124 คน  จดัสรรคนละ 7.37 บาท

   จ านวน 260 วนั  เป็นเงนิ 237,609 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวทิยุ ถา่นไฟฉาย หลอดไฟฟ้า 

สายไฟฟ้าและปล ัก๊ไฟ โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า ฯลฯ
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รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวมค่าใช้สอย 80,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 321,300 บาท

งบด าเนินงาน 130,000 บาท

โครงการอาหารกลางวนัเด็กโรงเรียนมหาธคิุณวทิยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 680,000 บาท

เพือ่จา่ยเงนิอุดหนุนโรงเรียนมหาธคิุณ จ านวน 680,000 บาท โครงการอาหาร

กลางวนัส าหรบัเด็กอนุบาล - ประถมศกึษาปีที ่6  เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดั

ท าอาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียน จ านวน 170 คน อตัราคนละ 20 บาท 

จ านวน 200 วนั  

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่

โครงการอาหารกลางวนัเด็กโรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ประจ าปี พ.ศ. 2562 300,000 บาท

เพือ่จา่ยเงนิอุดหนุนโรงเรียนหว้ยไคร้ จ านวน 300,000 บาท โครงการอาหาร

กลางวนัส าหรบัเด็กอนุบาล - ประถมศกึษาปีที ่6  เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดั

ท าอาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียน จ านวน 75 คน อตัราคนละ 20 บาท 

จ านวน 200 วนั 

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่

โครงการอาหารกลางวนัเด็กโรงเรียนบา้นชุมทอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 496,000 บาท

เพือ่จา่ยเงนิอุดหนุนโรงเรียนบา้นชุมทอง จ านวน 496,000บาท โครงการอาหาร

กลางวนัส าหรบัเด็กอนุบาล - ประถมศกึษาปีที ่6  เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดั

ท าอาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียน จ านวน 124 คน อตัราคนละ 20 บาท 

จ านวน 200 วนั 

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่

เงนิอุดหนุน 1,476,000 บาท

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ
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จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวนโครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยัดี ชีวติสมบูรณ์ บา้นเขาดนิแดง ประจ าปี

 พ.ศ.2562

6,300 บาท

โครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยัดี ชีวติสมบูรณ์ บา้นเขาจานแกน่ 

ประจ าปี พ.ศ.2562

8,400 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยั

ด ีชีวติสมบูรณ์ บา้นเขาจานแกน่ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ย

ประกอบดว้ย คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เงนิอุดหนุน 191,300 บาท

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสนตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภณัฑก์ าจดัยุงลาย ทราย

ก าจดัยุง น ้ายาเคมีส าหรบัฉีดพน่ยุ่ง วคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนขับา้น ฯลฯ

งบเงนิอุดหนุน 191,300 บาท

ค่าวสัดุ 50,000 บาท

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 บาท

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

25,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค

พษิสุนขับา้ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า

จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมา  เช่น คา่จดัซ้ือวคัซนัป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ คา่

ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่ส ารวจสุนขัและแมว ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การ

โครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste Thailand) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562

55,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste 

Thailand) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น คา่จดัซ้ือถงัขยะ คา่อบรม คา่

วทิยากร คา่อาหาร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเขา้

รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557,ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยัดี ชีวติสมบูรณ์ บา้นเบญจขร ประจ าปี 

พ.ศ.2562

6,300 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยั

ด ีชีวติสมบูรณ์ บา้นเบญจขร ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยัดี ชีวติสมบูรณ์ บา้นน ้าค า ประจ าปี 

พ.ศ.2562

6,300 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยั

ด ีชีวติสมบูรณ์ บา้นน ้าค า ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยัดี ชีวติสมบูรณ์ บา้นน้อยเจรญิสุข 

ประจ าปี พ.ศ.2562

8,400 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยั

ด ีชีวติสมบูรณ์ บา้นเขาดนิแดง ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย 

คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยัดี ชีวติสมบูรณ์ บา้นซบัพลูเหนือ 

ประจ าปี พ.ศ.2562

8,400 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยั

ด ีชีวติสมบูรณ์ บา้นซบัพลูเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย 

คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยัดี ชีวติสมบูรณ์ บา้นซบัพลู ประจ าปี 

พ.ศ.2562

6,300 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยั

ด ีชีวติสมบูรณ์ บา้นซบัพลู ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยัดี ชีวติสมบูรณ์ บา้นชุมทอง ประจ าปี 

พ.ศ.2562

6,300 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยั

ด ีชีวติสมบูรณ์ บา้นชุมทอง ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการครวัเรือนตน้แบบบา้นสะอาด อนามยั

ด ีชีวติสมบูรณ์ บา้นเขาดนิแดง ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย 

คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและปจัจยัเสีย่งมะเร็งตบั บา้นวงัไหม ประจ าปี 

พ.ศ.2562

6,700 บาท

โครงการป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและปจัจยัเสีย่งมะเร็งตบั บา้นน้อยเจรญิสุข 

ประจ าปี พ.ศ.2562

6,700 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและปจัจยั

เสีย่งมะเร็งตบั บา้นน้อยเจรญิสุข ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ย

ประกอบดว้ย คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและปจัจยัเสีย่งมะเร็งตบั บา้นซบัพลูเหนือ ประจ าปี

 พ.ศ.2562

6,700 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและปจัจยั

เสีย่งมะเร็งตบั บา้นซบัพลูเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย 

คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและปจัจยัเสีย่งมะเร็งตบั บา้นเขาดนิแดง ประจ าปี 

พ.ศ.2562

7,800 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและปจัจยั

เสีย่งมะเร็งตบั บา้นเขาดนิแดง ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย 

คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและปจัจยัเสีย่งมะเร็งตบั บา้นเขาจานแกน่ ประจ าปี

 พ.ศ.2562

6,700 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและปจัจยั

เสีย่งมะเร็งตบั บา้นเขาจานแกน่ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย 

คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการบรหิารจดัการขยะในชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2562 6,500 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการบรหิารจดัการขยะในชุมชน บา้นหว้ย

ไครเ้หนือ ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่วทิยากร คา่ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจ าปี พ.ศ.2562 5,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

ประจ าปี พ.ศ.2562 บา้นหว้ยไครเ้หนือ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ย

ประกอบดว้ย คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้นม บา้นน ้าค า ประจ าปี พ.ศ. 2562 6,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้

นม บา้นน ้าค า ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่วทิยากร คา่

ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้นม บา้นน้อยเจรญิสุข ประจ าปี พ.ศ. 2562 4,900 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้

นม บา้นน้อยเจรญิสุข ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้นม บา้นซบัพลูเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2562 4,900 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้

นม บา้นซบัพลูเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้นม บา้นซบัพลู ประจ าปี พ.ศ. 2562 6,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้

นม บา้นซบัพลู ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่วทิยากร คา่

ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้นม บา้นชุมทอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 6,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้

นม บา้นชุมทอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่วทิยากร คา่

ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้นม บา้นเขาดนิแดง ประจ าปี พ.ศ. 2562 5,900 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้

นม บา้นเขาดนิแดน ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและปจัจยั

เสีย่งมะเร็งตบั บา้นวงัไหม ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการอบรมครอบครวัรูสุ้ขภาพและพฒันาการเด็ก บา้นเบญจขร ประจ าปี พ.ศ.

2562

7,900 บาท

โครงการอบรมครอบครวัรูสุ้ขภาพและพฒันาการเด็ก บา้นซบัพลู ประจ าปี พ.ศ.2562 7,700 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรมครอบครวัรูสุ้ขภาพและ

พฒันาการเด็กบา้นซบัพลู ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการอบรมครอบครวัรูสุ้ขภาพและพฒันาการเด็ก บา้นชุมทอง ประจ าปี พ.ศ.2562 7,700 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรมครอบครวัรูสุ้ขภาพและ

พฒันาการเด็กบา้นชุมทอง ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการสตีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้นม บา้นหว้ยไครเ้หนือ ประจ าปี พ.ศ. 2562 8,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้

นม บา้นหว้ยไครเ้หนือ ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการสตีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้นม บา้นเขาจานแกน่ ประจ าปี พ.ศ. 2562 4,900 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้

นม บา้นเขาจานแกน่ ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้นม บา้นวงัไหม ประจ าปี พ.ศ. 2562 4,900 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้

นม บา้นวงัไหม ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่วทิยากร คา่

ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

โครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้นม บา้นเบญจขร ประจ าปี พ.ศ. 2562 6,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสตรีอุน่ใจ ปลอดภยั จากมะเร็งเตา้

นม บา้นเบญจขร ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่วทิยากร 

คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559
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จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,083,600 บาท

งบบุคลากร 702,000 บาท

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส์ และผูย้ากไร้ 40,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพชีวติ ผูสู้งอาย ุผู้

พกิาร ผูป่้วยเอดส์ และผูย้ากไร ้เช่น คา่เอกสารการฝึกอบรม คา่วทิยากร คา่ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเขา้

รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ค่าใช้สอย 40,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

โครงการอบรมครอบครวัรูสุ้ขภาพและพฒันาการเด็กบา้นน ้าค า ประจ าปี พ.ศ.2562 7,700 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรมครอบครวัรูสุ้ขภาพและ

พฒันาการเด็กบา้นน ้าค า ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรมครอบครวัรูสุ้ขภาพและ

พฒันาการเด็ก บา้นเบญจขร ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559



หน้า : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 9/10/2561  10:07:53

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อบต. เป็นเงนิ 

20,000 บาท เงนิสมนาคุณวทิยากรในการฝึกอบรม ฯลฯ 

-เพือ่จา่เป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจ าปีแกข่า้ราช

หาร พนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง) เป็นเงนิ 30,000 บาท

ค่าตอบแทน 106,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่ของกองช่าง 

ตามหนงัสือส ั่งการ มท.0809.3/ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.

,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารให้

พนกังานสว่นทอ้งถิน่ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บั

เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2) 

งบด าเนินงาน 374,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

ประจ าปี ของกองช่าง 

ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป จ านวน 1 อตัรา

ตามแผนอตัราก าลงั ประจ าปี 2561-2563 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่ของกองช่าง 

ตามหนงัสือส ั่งการ มท.0809.3/ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.

,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารให้

พนกังานสว่นทอ้งถิน่ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บั

เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2) 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 110,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

ประจ าปี ของกองช่าง 

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง 1 อตัรา , นายช่างโยธา 1 อตัรา 

ตามแผนอตัราก าลงั ประจ าปี 2561-2563 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 10,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 702,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 570,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวนคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง/คา่พาหนะ/คา่เช่าทีพ่กั/คา่เบี้ยเล้ียง และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของผูบ้รหิาร สมาชกิ

สภา พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง และผูป้ฏบิตัริาชการของ อบต. ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่ง ๆ เช่น

- คา่บอกรบัวารสาร หรือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆ 

- คา่จดัพมิพ์แบบสอบถาม 

- คา่เย็บหนงัสือ คา่เขา้ปกหนงัสือ

- คา่จา้งเหมาจดัท าสือ่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 160,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่กองช่างซึง่มี

สทิธเบกิไดต้ามระเบียบของทางราชการ 

ค่าใช้สอย 185,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่กองช่าง ซึง่มีสทิธไิดร้บัตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดวา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548

และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่และ

พนกังานจา้ง ทีผู่บ้งัคบับญัชามีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการในภารกจิหน้าที่

ของกองช่าง

คา่เช่าบา้น 36,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
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จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวนเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) 7,100 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 7,100 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ดสิก์ ผงหมกึ ฮาดร์ดสิ

เทปบนัทกึขอ้มูล แผน่กรองแสง เมนบอร์ดเมาโมรี ่ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ 

โปรแกรมตา่งๆ แผน่วงจรอเิลคทรอนิคส์ เมาส์ คีย์บอร์ดอุปกรณ์ตอ่พว่งส าหรบั

คอมพวิเตอร์ และคา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกนัเช่นคา่ขนสง่คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้เป็นตน้ 

และ รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไมเ่กนิ 

งบลงทุน 7,100 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น อฐิ หนิ ปูน ส ีฯลฯ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน วสัดุเครื่องเขียน แบบพมิพ์ เช่น แฟ้ม 

กระดาษ ปากกา วสัดุสิน้เปล้ือง ฯลฯ

วสัดุกอ่สรา้ง 30,000 บาท

ค่าวสัดุ 83,500 บาท

วสัดุส านกังาน 33,500 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ เช่น 

คา่ซ่อมแซมทรพัย์สนิ ครุภณัฑต์า่ง ๆ คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เป็นตน้ 
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 150,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงบ ารุงรกัษาทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง เช่น คา่ซ่อมแซมหอ

กระจายขา่วทีม่ีอยู่แลว้ในหมูบ่า้นภายในต าบลเบญจขร,คา่ตดิต ัง้ ซ่อมแซมและการ

ใหบ้รกิารสาธารณะ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะถนนทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งหมูบ่า้น/ชุมชน คา่

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนภายในต าบลเบญจขร ทีช่ ารุดเป็นหลุมเป็นบอ่

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยุ เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าและ

ปล ัก๊ไฟ โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรบัตดิต ัง้หรือซ่อมแซมไฟฟ้า

ถนนรายทางภายในต าบลเบญจขร

งบลงทุน 60,000 บาท

ค่าวสัดุ 78,000 บาท

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 78,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 138,000 บาท

งบด าเนินงาน 78,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) จ านวน 1 เครื่อง

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

      - ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet)

      - มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi

      - มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกวา่ 30 
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวนโครงการคุณแมว่ยัใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการคุณแมว่ยัใส ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  เช่น คา่เอกสารการฝึกอบรม คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเขา้

รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 

ค่าใช้สอย 165,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 165,000 บาท

งบด าเนินงาน 165,000 บาท

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของศูนย์ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพตดิอ าเภอคลองหาด (ศป.ปส.อ.คลองหาด) จงัหวดัสระแกว้ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2562

100,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ของศูนย์ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิอ าเภอคลองหาด (ศป.ปส.อ.

คลองหาด) จงัหวดัสระแกว้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ย

ประกอบดว้ย คา่จดัต ัง้จุดสงดั คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ตดิ ฯลฯ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์

อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดัสระแกว้

50,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ตดิจงัหวดัสระแกว้ โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพตดิ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

เงนิอุดหนุน 150,000 บาท

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

งบเงนิอุดหนุน 150,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวนโครงการจดัการแขง่ขนักีฬา อบต.เบญจขร สานสมัพนัธ์สามวยั ตา้นภยัยาเสพตดิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

300,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัการแขง่ขนักีฬา อบต.เบญจขร 

สานสมัพนัธ์สามวยั ตา้นภยัยาเสพตดิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น เงนิ

รางวลั คา่จดัสถานที ่คา่ตอบแทนกรรมการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการ

แขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ค่าใช้สอย 300,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 300,000 บาท

งบด าเนินงาน 300,000 บาท

โครงการสง่เสรมิกจิการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเบญจขร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

85,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิกจิการสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลเบญจขร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เช่น คา่เอกสารการฝึกอบรม คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเขา้

รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

โครงการฝึกอาชีพงานหตัถกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการคุณแมว่ยัใส ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  เช่น คา่เอกสารการฝึกอบรม คา่วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่

วสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเขา้

รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

โครงการถา่ยทอดศลิปะและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการถา่ยทอดศลิปะและภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เช่น คา่เอกสารการฝึกอบรม คา่

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเขา้

รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอุดหนุนการจดังานสืบสานวฒันธรรม

เบื้องบูรพาและงานกาชาดจงัหวดัสระแกว้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี

คา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่ประดบัรถบุพชาต ิคา่ตกแตง่ขบวนแห ่ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

โครงการอุดหนุนการจดังานสืบสานวฒันธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจงัหวดั

สระแกว้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

60,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 60,000 บาท

เงนิอุดหนุน 60,000 บาท

โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนจ าน า

พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น คา่ประดบัตกแตง่เทียน คา่วสัดุหลอ่

เทียน ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการ

แขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์และวนัผูสู้งอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 90,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานประเพณีสงกรานต์และวนั

ผูสู้งอาย ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น เงนิรางวลั คา่จดัสถานที ่คา่วสัดุ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการ

แขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย 120,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 180,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท
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-เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องเจาะพ้ืนคอนกรีต จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลกัษณะ 

ดงัตอ่ไปน้ี

-เครื่องยนต์ดบนซนิเพลาคว ่า ก าลงัเครื่องยนต์ 5.5 แรงมา้

-ขนาด 62x135x117 ซม.

-ความจุถงัน ้า 35 ลติร

-ความสามารถในการเจาะ 1นิ้ว - 8 นิ้ว

-มีลอ้ขบัเคลื่อนพรอ้มตวัล็อคเบรค

***เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ีอ่ยู่นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จงึตอ้งต ัง้จา่ย

ตามราคาทอ้งตลาด

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 หน้าที ่

23 ล าดบัที ่2

ครุภณัฑก์อ่สรา้ง

เครื่องเจาะพ้ืนคอนกรีต 70,000 บาท

งบลงทุน 70,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 70,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอุดหนุนจดังาน"ชมพูห่วานและของดี

คลองหาด"อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ คร ัง้ที ่21 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมี

คา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่จดัหาพสัดุ คา่จา้งเหมาจดัท าป้าย คา่เช่าเครื่องเสียง 

คา่จา้งเหมาจดัสถานทีพ่รอ้มตกแตง่.

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 70,000 บาท

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

โครงการอุดหนุนจดังาน"ชมพูห่วานและของดีคลองหาด"อ าเภอคลองหาด จงัหวดั

สระแกว้ คร ัง้ที ่21 ประจ าปี พ.ศ.2562

100,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 100,000 บาท

เงนิอุดหนุน 100,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 100,000 บาท
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- เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลูกรงัทางเขา้ไรน่ายเตือนใจ  ถาวรชน - ไรน่าย

สมบตั ิพรมจนัทร์ ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 840.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 2,520.00 

ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบรหิารสว่นต าบลเบญจขร พรอ้มวางทอ่

ระบายน ้าขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 2 จุด และวางทอ่ระบายน ้าขนาด 
โครงการกอ่สรา้งหอกระจายขา่ว หมูท่ี ่1 251,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นเขาดนิแดง หมูท่ี ่7 - 

บา้นน้อยเจรญิสุข หมูท่ี ่10 ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 400.00 

เมตร ตามแบบมาตรฐานกอ่สรา้งของทอ้งถิน่ แบบถนน ท.1 

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 
โครงการกอ่สรา้งถนนลูกรงัพรอ้มวางทอ่ระบายน ้า หมูท่ี ่10 234,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยทางโคง้ หมูท่ี ่9 ผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 

0.20 เมตร หรือมีพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 400.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานกอ่สรา้งของ

ทอ้งถิน่ แบบถนน ท.1

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 

หน้าที ่5  ล าดบัที ่3

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นเขาดนิแดง หมูท่ี ่7 - สายบา้นน้อย

เจรญิสุข หมูท่ี ่10

282,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยเขา้กลุ่มบา้นนายค าพนัธ์ การ

เกณฑ ์หมูท่ี ่6 ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 320.00 เมตร ตามแบบ

มาตรฐานกอ่สรา้งของทอ้งถิน่ แบบถนน ท.1

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 

หน้าที ่5  ล าดบัที ่1
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (ซอยทางโคง้) หมูท่ี ่9 283,000 บาท

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (ซอยเขา้กลุ่มบา้นค าพนัธ์ การเกณฑ์) หมูท่ี่

 6

227,000 บาท

งบลงทุน 2,473,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,473,000 บาท

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 2,473,000 บาท
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- เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงทอ่สง่น ้าภายในหมูบ่า้น ระยะทาง  550 เมตร พรอ้มตดิต ัง้

เครื่องสูบน ้าขนาด 2 นิ้ว ตามแบบแปลนขององค์การบรหิารสว่นต าบลเบญจขร 

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงทอ่สง่น ้าพรอ้มตดิต ัง้เครื่องสูบน ้า หมูท่ี ่2 227,000 บาท

โครงการขุดเจาะบาบอ่ดาล หมูท่ี ่8 243,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ขุดเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี ่8 จ านวน 2 จุด 

จุดที ่1 กลุ่มบา้นนายสมจติร จ าปา จุดที ่2 บรเิวณกลุ่มบา้นนางปราณี  แซ่ลอ้  

ขนาด 6 นิ้ว ลกึไมน้่อยกวา่ 60 เมตร พรอ้มตดิต ัง้เครื่องสูบน ้าไฟฟ้าชนิดมอเตรอ์

จุ่มใตน้ ้า ขนาด 1 แรงมา้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัย์กรน ้าบาดาล

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 

โครงการกอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นถงัทรงลูกบอล หมูท่ี ่4 236,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นถงัทรงลูกบอล บรเิวณกลุ่มบา้นนางอ า

ไพร ขนัธ์ดงลงิ หมูท่ี ่4 ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ตดิต ัง้เครื่องสูบน ้าไฟฟ้า

ชนิดมอเตอร์จุ่มใตน้ ้า ขนาด 1 แรงมา้ วางทอ่จา่ยน ้า พีวีซี แบบปลายบานขนาด 2 

นิ้ว ยาว 120 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัย์กรน ้าบาดาล

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 

โครงการกอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นถงัทรงลูกบอล หมูท่ี ่3 236,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นถงัทรงลูกบอล บรเิวณกลุ่มบา้นนาย

ประจวบ โกรกส าโรง หมูท่ี ่3 ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ตดิต ัง้เครื่องสูบน ้า

ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใตน้ ้า ขนาด 1 แรงมา้ วางทอ่จา่ยน ้า พีวีซี แบบปลายบาน

ขนาด 2 นิ้ว ยาว 120 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัย์กรน ้าบาดาล

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วางทอ่ระบายน ้า คสล. จากบา้นนางสุรีรตัน์ ทองทา - นายสทสัน์ 

ฟองเกดิ ระยะทาง 100 เมตร ทอ่ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร พรอ้มบอ่พกั ขนาด 

0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 5 บอ่  ตามแบบแปลนขององค์การบรหิารสว่นต าบล

เบญจขร 

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

- เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งหอกระจายขา่ว หมูท่ี ่1 จ านวน 2 จุด 

จุดที ่1 บรเิวณศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นน ้าค า จุดที ่2 บรเิวณกลุ่มบา้นนายสมาน  

ทพิยโอสถ  ขนาดความสูงไมน้่อยกวา่ 10.00 เมตร เครื่องขยายเสียง ขนาด 

2,000 วตัต์ ล าโพงหน้า 20 นิ้ว จ านวน 8 ชุด พรอ้มอุปกรณ์ตามรายละเอียด ตาม

แบบมาตรฐานกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
โครงการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่5 254,000 บาท
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-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการรกัน ้า รกัป่า รกัแผน่ดนิ ในการ

อนุรกัษ์แหลง่น ้า ปลูกตน้ไม้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น คา่จดัเตรียม

สถานที ่คา่อาหาร คา่วสัดุ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การ

แขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการรกัน ้า รกัป่า รกัแผน่ดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 70,000 บาท

ค่าใช้สอย 70,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอุดหนุนการจดังาน "ชมพูห่วานและ

ของดีคลองหาด" ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่จดัหาพสัดุ 

คา่จา้งเหมาจดัท าป้าย คา่เช่าเครื่องเสียง คา่จา้งเหมาจดัสถานทีพ่รอ้มตกแตง่ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 70,000 บาท

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

โครงการอุดหนุนการจดังาน "ชมพูห่วานและของดีคลองหาด" ประจ าปี พ.ศ.2562 100,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 100,000 บาท

เงนิอุดหนุน 100,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 100,000 บาท
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จ านวนเบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,497,600 บาท

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 4,731,600 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์ผูสู้งอายุทีข่ึน้ทะเบียนขอรบัสทิธติามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

    - ผูสู้งอาย ุช่วงอายุ 60-69 ปี จ านวน 358 คน ไดร้บัเบี้ยยงัชีพคนละ 600 บาท 

เดือนละ 214,800 บาทจ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ  2,577,600 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 86,500 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้งในสว่นของนายจา้ง อตัรา

รอ้ยละ 5 

-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 

9 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557

งบกลาง 7,091,375 บาท

งบกลาง 7,091,375 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตัรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ คา่อาหาร คา่วสัดุ คา่

เอกสารการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 7,091,375 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิการปลูกหญ้าแฝกตาม

แนวทางพระราชด ารพิระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รชักาลที ่9 

เช่น คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ คา่อาหาร คา่วสัดุ ฯลฯ

-เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ

ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตัรราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

20,000 บาท

โครงการสง่เสรมิการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชด ารพิระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รชักาลที ่9

20,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

-เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

ในอตัรารอ้ยละ 1 ของประมาณการรายรบั

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.5/29 ลงวนัที ่12  

กรกฎาคม 2560 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.5/ว 30 ลงวนัที ่

12 กรกฎาคม 2560

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 50,000 บาท

เพือ่จา่เป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.เบญจขร  รอ้ยละ 30 

ตามหนงัสือส ั่งการ ที ่มท 0891.3/ว 1263 ลงวนัที ่30 พ.ค. 57

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 154,370 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทอบกองทุนสวสัดกิารชุมชน 

เพือ่สรา้งหลกัประกนัความม ั่งคงของชุม ชนฐานราก ฟ้ืนฟูทุนทางสงัคม และ

เสรมิสรา้ง ความเขม้แข็งของชุมชนในการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใหด้ี

ยิง่ขึน้โดยยดึหลกัหุน่สว่น การพฒันาโดยประชาชน 1 สว่น อปท. 1 สว่น และ 

รฐับาล 1 สว่น ในสว่นของอปท. สมทบมีจ านวนเทา่ทีป่ระชาชนจา่ยเขา้กองทุนและ
เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.เบญจขร 58,928 บาท

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั

เงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชน 45,000 บาท

ส ารองจา่ย 413,377 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยกรณีฉุกเฉินตา่ง ๆ เช่น  การป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

อุทกภยั น ้าป่าไหลหลาก แผน่ดนิถลม่ ภยัแลง้ ภยัหนาว อคัคีภยั และสาธารณภยั

อืน่ ๆ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 54,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ทีข่ึน้ทะเบียนขอรบัสทิธติามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  จ านวน 9 ราย รายละ 500 บาท เดือนละ 4,500 บาท 

จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 54,000 บาท

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงหมาดไทย ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์ผูพ้กิารทีข่ึน้ทะเบียนขอรบัสทิธติามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพความพกิารองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2553 ใหแ้กผู่พ้กิารจ านวน 156 คน คนละ 800 บาท 

เดือนละ  124,800 บาท จ านวน 12 เดือน 

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงหมาดไทย ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 
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-เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ าทีพ่น้หรือมีสทิธไิดร้บับ าเหน็จปกตจิ านวน 

1 อตัรา 

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว961 ลว 4 ม.ีค. 2541 

และหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว319 ลว 23 

ก.พ.2553 


