
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลชองดาน

อําเภอ บอพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,065,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,571,720 บาท

งบบุคลากร รวม 7,346,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,348,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนสําหรับ 
1. ตําแหนงนายก อบต. เดือนละ 20,400 x 12 = 244,800 บาท
2. ตําแหนงรองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 11,220 x 12 = 269,280 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (โดยสํานักงาน
ปลัด) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายก องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวน ตําบลฯ พ.ศ.2554

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
1. ตําแหนงนายก อบต. เดือนละ 1,750 x 12 = 21,000 บาท
2. ตําแหนงรองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 880 x 12 = 21,120 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายก องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต.และ รองนายก อบต.
1. ตําแหนงนายก อบต. เดือนละ 1,750 x 12 = 21,000 บาท
2. ตําแหนงรองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 880 x 12 = 21,120 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายก องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวน ตําบลฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก องคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน ตําบลฯ พ.ศ.2554 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,664,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน ,เงินคาตอบแทนรายเดือน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180
 บาท/เดือน ,เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 27 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน และเงินคาตอบแทนราย
เดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200
  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายก องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวน ตําบลฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,998,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,900,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุง  เงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล       จํานวน  1  ตําแหนง
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) หัวหน้าสํานักปลัด                        จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักพัฒนาชุมชน                          จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักทรัพยากรบุคคล                      จํานวน  1  ตําแหนง
(6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน        จํานวน  1  ตําแหนง
(7) เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1  ตําแหนง
(8) เจ้าพนักงานธุรการ                       จํานวน  1  ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,000  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2558 และประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล      ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท
(3) หัวหน้าสํานักปลัด                       ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต)  
จํานวน 1 ตําแหนง  
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)  จํานวน 1
 ตําแหนง  
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)           จํานวน 3 ตําแหนง.
(4) พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง) จํานวน 1 ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต)  
จํานวน 1 ตําแหนง  
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)  จํานวน 1
 ตําแหนง  
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)            จํานวน  3  ตําแหนง
(4) พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)  จํานวน  1  ตําแหนง 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (โดยสํานักงาน
ปลัด)ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน รวม 2,747,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 450,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้ยึดถือ
ปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 1953 ลงวันที่  25 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    พ.ศ
. 2559  
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คาเชาบ้าน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,562,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยประกัน คา
ถายเอกสาร คาจ้างกําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น เชน คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเครื่องดื่ม ฯลฯคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตามหนังสือสั่งการ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดทําสื่อประชาสัมพันธและขององคการบริหารสวนตําบล
ชองดาน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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คาใช้จายในการจัดทําเว็บไซต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทํา/ปรับปรุงเว็บไซด ออกแบบ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรม - สัมมนาและเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นเชน คาลงทะเบียน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (โดยสํานักงานปลัด) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาปายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ    
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที1่5
  พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 172 หน้าที่ 104
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชอง
ดาน

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ
และอุปกรณสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใช้
จายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 170 หน้าที่ 103

โครงการอบรมให้ความรู้และปลุกจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาเชา
อุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม     
คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

สนับสนุนคาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 352,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต
. (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง กรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 180
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  โต๊ะ  เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส สายไฟฟา  ปลั๊ก
ไฟฟา  หลอดไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหาร
งานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยางรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหาร
งานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่องสําหรับรถยนต สํานักปลัด น้ํามันเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ สื่อสิ่ง
พิมพ จดหมายขาว วารสาร อบต. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ เมาส กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ คาไฟฟาสําหรับกล้องวงจร
ปิด หรืออาคาร สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในสํานักงาน คาใช้บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหาร
งานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาใช้คูสายโทรศัพท คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ    
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบลงทุน รวม 83,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานสําหรับหัวหน้าสํานักปลัด จัดหาโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 2 ตู้ จํานวน 8,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 4,400.- บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้อง
ตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ) ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร ละ 2,200.- บาท จัดหาโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ LED  
สี จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มี.ค. 2562) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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งบเงินอุดหนุน รวม 395,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 395,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหนองกุม    
- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง ระดับอําเภอ) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 181 หน้าที่ 106

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาบอพลอย จํานวน 365,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลชองดาน ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) ตามหนังการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ มท 5310.32/บพล 197 ประมาณการคใช้
จายในการประกอบพิจารณาจัดสรรงบประมาณงานขยายเขตจําหนาย  ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 183 หน้าที่ 107
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,636,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,574,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,574,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,250,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ดัง
นี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง          จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้     จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักวิชาการคลัง                  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักวิชาการพัสดุ                 จํานวน  1  ตําแหนง
(6) เจ้าพนักงานธุรการ             จํานวน  1  ตําแหนง
(7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น
รับรองฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 156,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง         ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป (คนงาน) จํานวน 1 ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
คลัง (00113)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างทั่วไป (คนงาน) จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารคลัง (00113) 

งบดําเนินงาน รวม 1,891,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 346,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
คลัง (00113) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการ
ให้ยึดถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที่  25 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหาร
งานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
คลัง (00113) 

คาเชาบ้าน จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)
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ค่าใช้สอย รวม 1,185,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ย
ประกัน เชน คาถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
คลัง (00113)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลชองดาน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
คลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 169 หน้าที่ 103

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 265,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรม - สัมมนาและเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นเชน คาลงทะเบียน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

คาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-laas) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เชน การเตรียมวัสดุ อุปกรณ การ
ปรับปรุงระบบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยางรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหาร
งานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
คลัง (00113)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่องสําหรับรถยนต กองคลัง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ เมาส กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
คลัง (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในสํานักงาน คาใช้บริการโทรศัพทเคลื่อนที่  ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหาร
งานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
คลัง (00113)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาใช้คูสายโทรศัพท คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

งบลงทุน รวม 171,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 171,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบแขวน) จํานวน 42,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน     
(แบบแขวน) ขนาด 32,000 บีทียู (ราคารวมคาติดตั้ง)       
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
คลัง (00113)

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 4,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว จัดหาโดยสืบราคา
จากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว จัดหาโดยสืบราคาจากท้อง
ตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)
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จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟน จํานวน 1 เครื่อง จัด
หาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
คลัง (00113)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มี.ค. 2562) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มี.ค. 2562) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)

จัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 3,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่ว
ไป จํานวน 1 เครื่องๆละ 3,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มี.ค. 2562) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารคลัง (00113)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 620,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปวยการให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือ   คาปวยการให้กับ
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลชองดาน ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครปองกันภัย ฝายพลเรือน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการติดตอสื่อสารประสานงาน คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาเชาอุปกรณตางๆสําหรับการตั้งจุดตรวจ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับ
ทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 157 หน้าที่ 99

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการติดตอสื่อสารประสานงาน คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาเชาอุปกรณตางๆสําหรับการตั้งจุดตรวจ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับ
ทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 158 หน้าที่ 99
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ด้านการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่น
ที่จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเลือน พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 159 หน้าที่ 99

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ด้านการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) รายใหม โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่น
ที่จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ด้วยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเลือน พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 160 หน้าที่ 99
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (00121)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยางรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ชิ้นสวนอะไหล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่องสําหรับรถบรรทุกน้ํา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับ อปพร. เชน  เครื่อง
แบบ รองเท้า ชุดเครื่องเพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน (00121)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันที่พิมพ : 3/9/2562  16:01:31 หน้า : 22/47



งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาครุภัณฑเครื่องดับเพลิงเชน ถังดับเพลิง สายยางดับเพลิง ข้อ
ตอ หัวฉีดน้ําฯลฯตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,635,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,535,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,535,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 880,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุง เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ข้า
ราชการหรือบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1.ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
2.ตําแหนงครู อันดับ ค.ส.      จํานวน  2  อัตรา   
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหนง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล ข้าราชการหรือ
บุคลากรทางการศึกษา (อันดับ ค.ส.) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 560,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจ้างทางการศึกษา และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงาน ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก) จํานวน  1  อัตรา  
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน  2  อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและคาตอบแทนพิเศษ
ของ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

เงินอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ ก.อบต
.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,100,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

วันที่พิมพ : 3/9/2562  16:01:31 หน้า : 24/47



ค่าใช้สอย รวม 1,050,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 436,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาทําความสะอาด ศพด. คา
ถายเอกสาร คาจ้างกําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรม - สัมมนาและเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงานสวนตําบล ข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างทางการศึกษา เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 2 บ้านชองดาน จํานวน 163,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการตอเติมโครงสร้างหลังคาเชื่อมตออาคารพร้อม
ลานกิจกรรมเสริมนันทนาการ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ตามแบบที่ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 130 หน้าที่ 89

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 3 บ้านหนองหว้า จํานวน 150,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการกอสร้างห้องสุขาสําหรับนักเรียนและครูผู้
สอน โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ตามแบบที่ อบต
.กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 131 หน้าที่ 89

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 5 บ้านสามยอด จํานวน 150,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการกอสร้างห้องสุขาสําหรับนักเรียนและครูผู้
สอน โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ตามแบบที่ อบต
.กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 132 หน้าที่ 89

วันที่พิมพ : 3/9/2562  16:01:31 หน้า : 25/47



โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มา
รวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหารวางและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 135 หน้าที่ 90

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,558,359 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,618,359 บาท

ค่าใช้สอย รวม 850,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 187,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700
 บาท/คน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 ดัง
นี้ 
(1) บ้านชองดาน จํานวน 50 คน เปนเงิน 85,000  บาท
(2) บ้านหนองหว้า จํานวน 20 คน เปนเงิน 34,000  บาท
(3) บ้านสามยอด จํานวน 21 คน เปนเงิน 35,700  บาท
(4) บ้านวังใหญ จํานวน 19 คน เปนเงิน 32,300  บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 127 หน้าที่ 88
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 124,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 4 แหง จํานวน  110 คนๆละ 1,130 บาท ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 128 หน้าที่ 88

โครงการสนับสนุนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 539,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) อัตราละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน เปนเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 4 แหง ดังนี้
(1) บ้านชองดาน จํานวน 50 คน เปนเงิน 245,000  บาท
(2) บ้านหนองหว้า จํานวน 20 คน เปนเงิน 98,000 บาท
(3) บ้านสามยอด จํานวน 21 คน เปนเงิน 102,900 บาท
(4) บ้านวังใหญ จํานวน 19 คน เปนเงิน 93,100 บาท
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 124 หน้าที่ 87
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ค่าวัสดุ รวม 1,718,059 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,718,059 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) ในอัตรา 7.89
 บาท/คน จํานวน 260 วัน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4
 แหง  ดังนี้ 
(1) บ้านชองดาน จํานวน 50 คน เปนเงิน 101,660  บาท
(2) บ้านหนองหว้า จํานวน 20 คน เปนเงิน 40,664  บาท
(3) บ้านสามยอด จํานวน 21 คน เปนเงิน 42,698  บาท
(4) บ้านวังใหญ จํานวน 19 คน เปนเงิน 38,631  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับที่ 126 หน้าที่ 88

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) ในอัตรา 7.89
 บาท/คน จํานวน 260 วัน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ)  จํานวน 6 แหง  ดังนี้
1)โรงเรียนบ้านชองดาน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  206 คน  
 เปนเงิน 418,840  บาท
2)โรงเรียนบ้านหนองหว้า  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน  
 เปนเงิน 211,453 บาท
3)โรงเรียนบ้านสามยอด  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  156 คน  
 เปนเงิน 317,180  บาท
4)โรงเรียนบ้านเขาแดง  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  61 คน  
 เปนเงิน 124,026 บาท
5)โรงเรียนบ้านหนองเข้  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  62 คน  
 เปนเงิน 126,059  บาท
6)โรงเรียนบ้านวังใหญ  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  146 คน  
 เปนเงิน 296,848 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 125 หน้าที่ 87
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลชอง
ดาน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ) จํานวน 2,940,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ
.) อัตราละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน จํานวน  6  ดังนี้
1)โรงเรียนบ้านชองดาน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  206 คน  
 เปนเงิน 824,000  บาท
2)โรงเรียนบ้านหนองหว้า  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน  
 เปนเงิน 416,000  บาท
3)โรงเรียนบ้านสามยอด  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  156 คน  
 เปนเงิน  624,000 บาท
4)โรงเรียนบ้านเขาแดง  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  61 คน  
 เปนเงิน 244,000  บาท
5)โรงเรียนบ้านหนองเข้  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  62 คน  
 เปนเงิน  248,000 บาท
6)โรงเรียนบ้านวังใหญ  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  146 คน  
 เปนเงิน  584,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 123 หน้าที่ 87
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,254,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,254,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับนักบริบาล ในอัตรา 6,000/คน/เดือน จํานวนไม
เกิน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาเชา
อุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาปาย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลและพัฒนาระบบการดูแลด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุและอุปกรณ  คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปน
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น (00223) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 3/9/2562  16:01:31 หน้า : 30/47



โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน ทรายอะเบท เคมีภัณฑ คา
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครี่อง  พนหมอกควัน คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
ปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ ฯลฯ  ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732 ลงวัน
ที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ําแนวทางการดําเนินการปองกันโรคที่มียุง
เปนพาหะนําโรค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ
สําคัญของโรคติดตอที่ต้องเฝาระวัง พ.ศ. 2559

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร
จารย ดร.สมเด็จเจ้าฟาฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาวัคซีนและอุปกรณการ
ฉีด คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ  คาใช้
จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น (00223) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจ้าฟาฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

โครงการอบรมให้ความรู้รณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัด
โครงการ  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่น
ที่จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (00223) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการขยะมูล
ฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ของหมูบ้านในตําบลชองดาน จํานวน 15 หมูๆละ 20,000 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น แผนงาน
บูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบอพลอย ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ของ
กิ่งกาชาดอําเภอบอพลอย ประจําปีงบประมาณ 2563 ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห (00231) ตามแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (00230)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห (00231) ตามแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,131,521 บาท

งบบุคลากร รวม 738,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 738,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 552,360 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ดัง
นี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นายชางโยธา            จํานวน  1  ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น
รับรองฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 ตําแหนง ใน
อัตราเดือนละ 3,500  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป (คนงาน) จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างทั่วไป (คนงาน) จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
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งบดําเนินงาน รวม 1,163,161 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน ให้แกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และกระทรวงมหาดไทยได้มี
หนังสือสั่งการให้ยึดถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที่  25 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้างของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00240)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าใช้สอย รวม 670,161 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,161 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ย
ประกัน เชน คาถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรม - สัมมนาและเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นเชน คาลงทะเบียน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในตําบลชองดาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสํารวจ - ซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในตําบลชอง
ดาน ทั้ง 15 หมูบ้าน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

โครงการซอมแซมเสียงตามสายภายในตําบลชองดาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสํารวจ - ซอมแซมเสียงตามสายภายในตําบลชอง
ดาน ทั้ง 15 หมูบ้าน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส สายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ชนิดตางๆ น้ํามันทาไม้ สี ทินเนอร แปลง
ทาสี ตะปู ค้อน เลื่อย ยางแอสฟัลทสําเร็จรูปชนิดรูป (สําหรับงานซอม
แซม) ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยางรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่องสําหรับรถยนตกองชาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ เมาส กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชองดาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาบอพลอย เกี่ยว
กับการปรับปรุงระบบไฟฟาพร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงตามคาใช้จายที่การไฟฟา
เรียกเก็บ ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลชองดาน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุ - อุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาน้ํา
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการรณรงคและสงเสริมการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตําบลชอง
ดาน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุ - อุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาน้ํา
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กาย - ใจแข็งแรง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ
และอุปกรณสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตางๆ คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใช้
จายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) ลําดับ
ที่ 120 หน้าที่ 85

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมอาชีพและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุ - อุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาน้ํา
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลชองดาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุ - อุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาน้ํา
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาใช้จายในการจัดตกแตง
สถานที่ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้ง
และคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที ตลอดระยะ
เวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช้จายในการออกอากาศทาง
วิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน คาปายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬาในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านกีฬาและนันทนาการของตําบลชองดาน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาและนันทนาการเพื่อสงเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายอุดหนุนการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ
เพื่อสงเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0004/ว 13285 ลง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีฤดูร้อน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน  คาใช้จายพิธีทางศาสนา คา
รับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคา
ติดตั้งและคารื้อถอน    เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาปายประชาสัมพันธโครงการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข (5 ส.) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน  คาใช้จายพิธีทางศาสนา คา
รับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายประชาสัมพันธ
โครงการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน  คาใช้จายพิธีทางศาสนา คา
รับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคา
ติดตั้งและคารื้อถอน    เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาปายประชาสัมพันธโครงการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีสงกรานต และวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน  คาใช้จายพิธีทางศาสนา คา
รับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้ง
และคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาปายประชาสัมพันธโครงการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการย้อนรอยกรุงเกา ณ กาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายอุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรีตาม โครงการย้อนรอยกรุง
เกา ณ กาญจนบุรี ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) ข้อสั่งการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมผู้บริหารองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ตามแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวัน
ที่ 7 สิงหาคม 2561 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการการจัดงานพิธี ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรม อําเภอบอพลอย ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) ตามแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,941,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,941,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,941,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงเรียนหนองเข้ - บ้านผู้ชวย
นิพนธ เหมือนจันทร หมู 7 บ้านหนองเข้

จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียน-บ้านผู้ชวย
นิพนธ หมู 7 บ้านหนองเข้ ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 900 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ชองดาน กําหนด) พร้อมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 35

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียนบ้านวังใหญ-บริษัทโซ
ลาเซลล หมู 4 บ้านวังใหญ

จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงเรียนบ้านวัง
ใหญ-บริษัทโซลาเซลล หมู 4 บ้าน    วังใหญ ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 900 ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ชองดาน กําหนด) พร้อมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 20
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูที่ 12 บ้านสามยอด เชื่อม
ตอ หมูที่ 18 บ้านถ้ําผาวังจันทร ตําบลหลุมรัง

จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูที่ 12 บ้านสาม
ยอด เชื่อมตอ หมูที่ 18 บ้านถ้ําผาวังจันทร ตําบลหลุมรัง ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 900 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ชองดาน กําหนด) พร้อมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 56

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางปากทางบ้านชองดาน หมู 2 
บ้านชองดาน

จํานวน 471,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปากทางบ้านชอง
ดาน หมู 2 บ้านชองดาน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ชอง
ดาน กําหนด) พร้อมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ
.2561-2565 (5 ปี) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 7

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาพันธุไม้ตางๆ คา
วัสดุ-อุปกรณ คาปุย คาอาหารวางและน้ําดื่มสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาปาย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00260) งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ปาไม้ (00262) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาพันธุไม้ตางๆ คา
วัสดุ-อุปกรณ คาปุย คาอาหารวางและน้ําดื่มสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาปาย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00260) งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ปาไม้ (00262) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาพันธุไม้ พันธุสัตวตางๆ คา
วัสดุ-อุปกรณ คาปุย คาอาหารวางและน้ําดื่มสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาปาย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00260) งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ปาไม้ (00262) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,812,000 บาท

งบกลาง รวม 11,812,000 บาท
งบกลาง รวม 11,812,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติ ประกัน
สังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2558 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสําหรับพนักงานจ้างของ อปท. ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) ตามพระราชบัญญัติ วาด้วยเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,250,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,592,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยโรคเอดส ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548

สํารองจาย จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยสวนรวม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2561 ข้อ 8 (1)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท
.) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
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