รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนลาน
อําเภอ ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม 8,789,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,509,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 2,743,920 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
- เพอจายเปนเงนเดอนตาแหนงนายก/รองนาย ดงน
1. เงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท
2. เงินเดือนรองนายก อบต. เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2 ตําแหน่ง
เป็นเงิน 269,280 บาท
ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

จํานวน

514,080 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก/รองนายก ดังนี
1. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท
เป็นเงิน 21,000 บาท
2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต. เดือนละ 880บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษตาแหนงนายก /รองนายกดงน
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,750บาท
เป็นเงิน 21,000 บาท
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายก อบต.เดือนละ 880 บาท จํานวน 2
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
- เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบรหารสวนตาบล 1 อตรา
เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด ตัง้ จ่ายจาก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 2,059,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ประธานสภาฯ รองประธานสภา ฯ สมาชิก
สภา อบต. และเลขานุการสภาฯ ดังนี้
1. ตําแหน่งประธานสภา 1 ตําแหน่ง เดือนละ 11,220 บาท
เป็นเงิน 134,640 บาท
2. ตําแหน่งรองประธานสภา 1 ตําแหน่ง เดือนละ 9,180 บาท
เป็นเงิน110,160 บาท
3. ตําแหน่งสมาชิกสภา 20 ตําแหน่ง เดือนละ 7,200 บาท
เป็นเงิน1,728,000 บาท
4. ตําแหน่งเลขานุการสภา 1 ตําแหน่ง เดือนละ 7,200 บาท
เป็นเงิน 86,400 บาท
ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม 3,765,080 บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 9 ตําแหน่ง ได้แก่
1. ปลัด อบต. (บริหารกลาง)

จํานวน 2,989,080 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

252,000 บาท

จํานวน

449,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนใดทีข้าราช
การส่วนท้องถิ่นพึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบกําหนดฯลฯ
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน
3 อัตรา ได้แก่
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน1 อัตราได้แก่ 1. ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา และเพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินอืนใดทีกําหนดให้จ่ายเป็นเงินเพิม
ให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ จํานวน 1 อัตราได้แก่ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จํานวน
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 2,160,000 บาท
รวม

370,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

1) คาตอบแทนผูปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณีพิเศษ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ฏ
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือ้ บ้านหรือเงินกู้ยืมเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วน
ตําบล หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ
กําหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
ผู้บริหารท้องถิ่น
ค่าใช้สอย

รวม 1,005,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน รายจ่าย

จํานวน

300,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

40,000 บาท

1) ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จํานวน

100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน
ค่าใช้จา่ ยในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนค่าเบี้ยเลี้ยง พยาน ค่าของ
2) ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการเลือกตั้ง

จํานวน

50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน และผู้บริหารท้องถิน
กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่างหรือกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มี
3) ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและสัมมนา

จํานวน

300,000 บาท

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทั้ง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- เพือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา เพือเบิกจ่ายให้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

430,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

จํานวน

100,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
5) โครงการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี และหรือแผนชุมชน (ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล)
- เพอจายเปนคาใชจายในการจดประชุมประชาคมหมูบาน และประชุมประชาคม
ตําบลในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี การจัดทําแผนชุมชน
ตลอดจนการประชุมประชาคมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น หรือการจัดเวทีชาวบ้านแสดงความคิดเห็นตามแนว นโยบายแห่งรัฐ
กระทรวงกรม จังหวัดและอําเภอ ตลอดจนการประชุมประชาคมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ เช่น
ค่าวิทยากรส่งเสริมความรู้ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561–2564,หน้า 205 ลําดับ 8) (งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน สํานักปลัด)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
6) โครงการจัดทํารายงานกิจการประจําปีหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม
อบต. หรือโครงจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารรายงานกิจการประจําปี หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่
เกี่ยวกับผลงาน อบต. หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ค่าวัสดุ

- เพอจายวสดุงานบานงานครว มลกษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรอตามปกตม
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น
ได้แก่ น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาถูกพื้น ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถาดใส่ของ
แก้วน้ําจานรอง กระจกเงา ผ้าปูโต๊ะ หมอนผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูโต๊ะ เข่ง ไม้กวาด
โองน้ํา ที่นอน เตาไฟฟ้า เตารีด กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ น้ําจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพอจายเปนคาวสดุยานพาหนะและขนสง ทมลกษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอกรถยนต์
ยางใน สายไมล์ กันชนรถยนต์ เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน เบาะ รถยนต์
แม่แรง ฟิลม์กรองแสง ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจก ผ้าเบรก หม้อน้ํารถ
ยนต์ กระจกมองข้าง สัญญาณไฟ กระพริบ ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

200,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพอจายเปนคาจดซอวสดุโฆษณาและเผยแพร ไดแก ภาพถายดาวเทยม แถบ
บันทึกเสียงและภาพ พู่กันและสี ฟิลม์ เมมโม รี่การ์ด รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ขาตั้งกล้อง
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมาอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลน้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก น้ํามันเกียร์
แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเตา ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัด
หญ้า เครื่องพ่นยุง ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนลาน หรือหน่วยงานราชการ หรือ
เอกชนที่มาสนับสนุนงานพัฒนาให้แก่องค์กาบริหารส่วนตําบลดอนลาน

รองเท้าเซฟตี ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมอี ายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

355,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

93,000 บาท

รวม

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มลี ักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นค่า
วัสดุอ่นื
- เพอจายใหไดมาซงสงของทมลกษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรอตามปกตมอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นค่า
จัดซื้อมิเตอร์นํา้ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน และนอกสํานัก ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
อบต. ฯลฯ ตรวจสอบมีแล้วขนาดหม้อแปลงแรงดันไม่ต่ํากว่า 12 – 24 kv อบต. มี
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา หรือค่าน้ําประปาบาดาล ในสํานักงานและนอกสํานักงาน
รวมถึงที่สาธารณะ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์พ้นื ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2
เลขหมาย สําหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับประจําตําแหน่ง โดยจ่ายตามที่ใช้จริง
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าบริการส่งจดหมาย
เอกสารทางราชการ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินการคลังภาครัฐแบบ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าวิทยุส่อื สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสื่อสารเช่น ค่าบริการโทรสัญญาณอินเทอร์เน็ต leadline จากบริษัท TOT เดือนละ
ประมาณ 7,639.80 บาท ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จา่ ยเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซด์พร้อมดูแลระบบเว็บไซด์ อบต.
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพอจายเปนคาบารุงรกษาและปรบปรุงครุภณฑ ทมลกษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ใน
ระยะเวลาอันสัน้ รวม ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
หรือรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจัก
กล ยานพาหนะ
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องหาบหามฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) โครงการปรับปรุงอาคารประชุมสภาและอาคารสํานักงาน อบต.
ดอนลาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ
ที่ติดตรึงกับที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หรือรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือ
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 2,086,660 บาท
รวม 1,576,660 บาท
รวม 1,576,660 บาท
จํานวน 1,200,660 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 ตําแหน่ง ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองคลัง (อํานวยการต้น)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นใดที่พนัก
งานท้องถิ่นที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบกําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นใดที่พนัก
งานท้องถิ่นที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบกําหนด ฯลฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินอื่นใดที่กําหนดให้จ่ายเป็นเงินเพิ่ม
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
งบดําเนินงาน

รวม

460,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

135,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง และกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ใน
กรรมการชุดต่างๆ เงินทําขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวหรือ เงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทําประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก และ
ค่าตอบแทนอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ
ตามที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบฯ กําหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

จํานวน

50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

5,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จํานวน

60,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

265,000 บาท

จํานวน

190,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และใน
เพอจายเปนเงนคาเชาบาน หรอคาเชาซอบานหรอเงนกูยมเชาซอบานของพนกงาน
ส่วนตําบล
ตามที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบฯ กําหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
ผู้บริหารท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และสัมมนา

- เพอจายเปน (คาลงทะเบยน) ในการเขารบการฝกอบรม สมมนาและศกษาดูงาน
ฯลฯ โดยเบิกจ่ายให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
2) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอื่น จําเป็นในการเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาของ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษา ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561 – 2564 หน้า 197 ลําดับ 4)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

จํานวน

15,000 บาท

3) ค่าใช้จา่ ยตามโครงการปรับปรุงหรือจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดทาแผนทภาษและทะเบยนทรพย สนดวย
ระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริม ค่าถ่ายระวางแผนที่
ขอบเขต ค่าถ่ายระวาง UTM ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่จําเป็นในการทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561– 2564,หน้า 196 ลําดับ 2)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

จํานวน

10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพอจายเปนคาซอมแซมและบารุงรกษาซอมแซมทรพย เพอใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน(ค่าแรงมากกว่า
สิ่งของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยส่วนกรณีท่ี อปท.เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอให้จา่ ย
จากค่าใช้สอย 2) ค่าสิ่งของที่ซอื้ มาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

จํานวน

20,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
วัสดุคอมพิวเตอร์

- เพอจายใหไดมาซงสงของทมลกษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรอตามปกตมอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นค่า
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเช่น diskette,floppy
disc,flashdrive,ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แผนกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล้ หรือ
แป้นพิมพ์ (key board) เมนบอร์ด เมมโมรีซปิ เครื่องกระจายสัญญาณ(hub) เมาส์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ท่มี ีราคาต่อหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
งบลงทุน

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

60,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพอจายเปนคาบารุงรกษาและปรบปรุงครุภณฑ ทมลกษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ใน
ระยะเวลาอันสัน้ รวม ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
หรือรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุง รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจัก
กล ยานพาหนะ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องหาบหาม ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการสนบสนุนศูนยรวมขอมูลจดซอจดจางของหนวยการบรหารราชการสวน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนศนย์รวมข้อมลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่
ได้รับการแต่งตั้งหรือสั่งการให้ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดการฝึกอบรมในการพัฒนาศักยภาพ
อปพร.และทัศนะศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงาน
2) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

จํานวน

20,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรูก้ ารป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ให้แก่ เด็กนักเรียนโรง เรียนในพื้นที่ เยาวชน และประชาชนผู้สนใจเช่น ค่าสมนาคุณ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการในการป้องกันและแก้ไขเหตุ
สาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯ เป็นต้น ซึ่ง
บรรเทาความเดือดร้อนเป็นส่วน รวมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตําบลเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ หรือตามที่กฎหมายกําหนดให้ดําเนินการ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและ
การบูรณฟื้นฟูหลังภัยสงบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรที่
จําเป็นในการป้องกันและแก้ไขการเปิดทางน้ําในการกรณีเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง การ
จัดทําผนังกั้นน้ํา การขุดลอกร่องน้ํา การจัดอาหารให้แก่ ผู้ประสบภัย ตลอดจน
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/3215 ลว 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท0891.2/ว 843 ลว 28 เมษายน 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักปลัด)
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ
- เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนและลดอุบตเหตุทางถนนในเทศกาลวน
สงกรานต์ และเทศกาลวันปีใหม่ ตลอดจนเทศกาลหรือวันสําคัญอื่น ๆ ตามที่รัฐบาล
กําหนด เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นฯลฯ ถือปฏิบัติหนังสือกรมส่งเสริม
ด่วนที่สุด ที่ มท0804.5/1634 ลว 22 กันยายน 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561 – 2564,หน้า 174 ลําดับ 6)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร

รวม 1,781,700 บาท
รวม

1,192,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

1,192,000 บาท

จํานวน

1,140,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

549,700 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

85,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

290,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 ตําแหน่ง ได้แก่
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการต้น)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่นใดที่พนักงานส่วนท้องถิ่น
พึงมีสิทธิด้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบกําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการต้น) เดือน 3,500 บาท

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวหรือเงินค่าตอบแทนให้แก่
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และใน
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือ้ บ้านหรือเงินกู้ยืมเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วน
ตําบล ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมายระเบียบ กําหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและสัมมนา

- เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าลงทะเบียน ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ให้แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

139,700 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุการศึกษา
- เพอจายเปนคาจดซอหุน แบบจาลองภูมประเทศ สอการเรยนการสอนทาดวย
พลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และทักษะสําหรับศนย์พัฒนา
ค่าสาธารณูปโภค

จํานวน

69,700 บาท

รวม

35,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

40,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็น เช่น กระดาษ แฟ้มปากกาดินสอ เครื่อง
เขียน ยางลบหมึกถ่ายเอกสาร ที่หนีบกระดาษ โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ สมุดประวัติ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้ว จาน ชาม
ไม้กวาด หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ท่มี ลี ักษณะโดยสภาพคงทนถาวร
หรือตามปกติมอี ายุการใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพใน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก ฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ
ทีติดตรึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 1,469,800 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

713,800 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

269,800 บาท

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่เยาวชนในพื้นที่ เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
2. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

209,800 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

444,000 บาท

จํานวน

444,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม และค่าใช้จา่ ยอื่น
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1) เงนอุดหนุนสาหรบสนบสนุนอาหารกลางวน ตงไว 205,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด ) ในอัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จํานวน 245 วัน โดยถือปฏิบัติหนังสือด่วนที่สด
4) โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวขน ฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และมติของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)

- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมสําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1–ป.6 อัตรา
คนละ 7.37 บาท (ไม่ใช่ราคากลางในจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม
(นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลัก เกณฑ์ที่ได้ทําความตกลงกับสํานักนักประมาณ)
ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยถือปฏิบัติหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 แยกเป็น
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท
ตั้งไว้ 81,000 บาท
- ศูนย์ดอนลาน 15 คน เป็นเงิน 28,743 บาท
- ศูนย์ลําตะเคียน รวม 27 คน เป็นเงิน 51,737.40 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561–2564,หน้า184ลําดับ 3)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ ฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 260
วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวัน
งบเงินอุดหนุน

รวม

756,000 บาท

รวม

756,000 บาท

จํานวน

756,000 บาท

รวม

10,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

252,500 บาท

รวม

170,000 บาท

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1] รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง ตั้งไว้
756,000 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1] โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้การปกครองระบบประชาธิปไตย
- เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการในการจดกจกรรมสงเสรมและพฒนาความรู
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้แก่ เด็ก เยาวชน
ประชาชน ผ้นําชมชน เช่น ค่าสัมมนาคณวิทยากร ค่าอาหารค่าน้ําดื่ม ค่าวัสดอปกรณ์
2] โครงการส่งเสริมความรูท้ างด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
- เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการในการจดกจกรรมและเรยนรูในชวงปดเทอม
(ค่ายฤดูร้อน) ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนผู้นําชุมชน เช่นค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564,หน้า186 ลําดับ7)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัดนก, โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
และโรคระบาดอื่น ๆ ในพื้นที่
- เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนและควบคุมโรคไขเลอดออกโรค
ไข้หวัดนก โรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่และโรคระบาดอื่น ๆ ที่เกิดในพื้นที่
เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาเคมีกําจัดย่ง น้ํายาเคมีฆ่าเชื้อ และ
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนโรคพษสุนขบา เชน คาจางเหมาดาเนนการฉด
ค่าวัคซีนป้องกัน และค่าเข็มพร้อมกระบอกฉีดยาค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ
3. โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนธ์
- เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมปองกนโรคเอดสและโรคตด
ต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดอปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
4. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดทําสื่อ/เอกสารเผยแพร่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกําจัดขยะที่ถูกวิธี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ/จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดทําสื่อ
เอกสารเผยแพร่ในการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะ และการกําจัดขยะด้วยตนเองที่ถูกวิธีสร้างจิต
สํานึกการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิให้เกิดปัญหามลพิษในพื้นที่
ตําบลดอนลาน และลําตะเคียน เพื่อส่งสิ่งเสริมความรู้โดยการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานแหล่งตัวอย่างในการบริหารจัดการขยะที่ดีตามภูมภิ าคต่าง ๆ
ให้แก่กลุ่มเยาวชน ประชาชน หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน รวม
22 คน เพื่อจัดตั้งเป็นแกนนําอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน ในการบริหารจัดการ คัดแยก
ขยะและการกําจัดขยะด้วยชุมชนด้วยตนเองในหมู่บ้าน
โดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์สําหรับการฝึกอบรมค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561– 2564,หน้า193 ลําดับ4)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักปลัด)
5.โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในตําบล

- เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรุงภูมทศนภายในตาบลดอน
ลานและตําบลลําตะเคียน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติให้สวยงามและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวหรือหมู่บ้านชุมชนการรักษาความสะอาด การสร้างจิตสํานึก
ให้แก่ประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน กําจัดผักตบชวา ค่าจ้างเหมาตัดรานริดกิ่ง
ไม้ ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดยา ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสารเคมี หรือน้ํายาเคมีจํากัดหญ้า
และวัชพืช ผักตบชวา สําหรับกําจัดหญ้าวัชพืชหรือผักตบชวา ตามบริเวณ
ค่าวัสดุ

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

82,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

82,500 บาท

จํานวน

82,500 บาท

รวม

10,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มลี ักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นค่า

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน จํานวน 82,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการส่งเสริมความรูแ้ ละพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตําบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการส่งเสริมความรูแ้ ละพัฒนาให้แก่ประชาชน
ผู้ด้วยโอกาส ผู้ว่างงาน ผู้ขาดรายได้ หรือประชาชนผู้สนใจการฝึกอบรม
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการส่งเสริมและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการส่งเสริมและสงเคราะห์ชว่ ยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้
ยากไร้ ยากจน ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้งที่ได้รับการพิจารณาให้ชว่ ยเหลือเพื่อให้มีชีวิตความ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพอจายเปนคาเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตาบล จานวน 2 ตาแหนง ไดแก
1. ผู้อํานวยการกองช่าง (อํานวยการต้น)
2. นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

รวม 2,557,000 บาท
รวม

802,000 บาท

รวม

802,000 บาท

จํานวน

615,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

125,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบกําหนด ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินประจําตําแหน่ง
- เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง จานวน 1 อตรา ไดแก
1. ผู้อํานวยการกองช่าง (อํานวยการต้น)
ตามที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบกําหนด ฯลฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ จานวน1 อตรา ไดแก
1. ผู้ช่วยช่างโยธา
ตามที่พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบกําหนด ฯลฯ
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินอื่นใดที่กําหนดให้จ่ายเป็นเงินเพิ่ม
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 1,455,000 บาท
รวม

45,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการจัดซื้อ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือ้ บ้าน หรือเงินกู้ยืมเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วน
ตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจํา
ผู้บริหารท้องถิ่น
ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพอจายเปนคาซอมแซมและบารุงรกษาซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เช่น อาคารสํานักงาน รถยนต์ รถจักรยาน
ยนต์ เครื่องหาบหาม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุ

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
- เพอจายใหไดมาซงสงของทมลกษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกตมอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นค่า
วัสดนักงาน ได้แก่ กระดาษ เครื่องเขียน ปากกาลกลื่น สมดปิดคําสั่ง สมดลงทะเบียน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน รายจ่ายเกี่ยวกับการ จ้างเหมาโฆษณาและ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และสัมมนา
- เพอจายเปน (คาลงทะเบยน) ในการเขารบการฝกอบรมสมมนา
โดยเบิกจ่ายให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นลกจ้างประจํา พนักงานจ้างที่ อบต ส่งไปเข้าร่วมฝึกอบรม
2) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่า

รวม 1,060,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มลี ักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นค่า
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มลี ักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพอจายใหไดมาซงสงของทมลกษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตาม
ปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เป็นค่าวัสดยาน พาหนะและขนส่งได้แก่ แบตเตอรี่ ยาง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มลี ักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมาอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มลี ักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเป็นค่า
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพอจายใหไดมาซงสงของทมลกษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอ
ตามปกติมอี ายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นค่าจัดซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ถงมือ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มลี ักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นค่า
วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มลี ักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเป็นค่า
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพอจายเปนคาบารุงรกษาและปรบปรุงครุภณฑทมลกษณะโดยสภาพคงทนถาวร
หรือตามปกติมอี ายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรงครภัณฑ์
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน

รวม 3,193,000 บาท
รวม 3,193,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 3,193,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 ตําบลลําตะเคียน
- เพอจายเปนคาโครงการกอสรางถนนดนพรอมลงลูกรง หมูท 4 ตาบลลาตะเคยน
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงานฐานกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร สง 1.50 เมตร ยาว 150 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,012
2. โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนลาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนลาน อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงานติดตั้งเสียงไร้สาย
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2
ตําบลดอนลาน
- เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ตกคอนกรีต
หมู่ที่ 1,2 ตําบลดอนลาน อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงานผิว

จํานวน

372,000 บาท

จํานวน

479,000 บาท

จํานวน

489,000 บาท

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
ตําบลลําตะเคียน

จํานวน

497,000 บาท

จํานวน

466,000 บาท

จํานวน

245,000 บาท

จํานวน

338,000 บาท

จํานวน

307,000 บาท

รวม

170,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตําบล

จํานวน

20,000 บาท

– เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการส่งเสริมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ หรือการพัฒนากลุ่ม
อาชีพที่ได้ดําเนินการแล้วให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นที่มอี ยู่ในตําบล หรือการส่งเสริมและ
2) โครงการสร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคมในมิตวิ ัฒนธรรม

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 3 ตําบลลําตะเคียน อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 ตําบลดอนลาน
- เพอจายเปนคาโครงการเสรมถนนดนพรอมลงลูกรง หมูท 4 ตาบลดอนลาน
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนคศรีอยุธยา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร สูง
0.70 เมตร ยาว 650 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า
6. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 ,4 ตําบล
ลําตะเคียน
- เพอจายเปนคาโครงการปรบปรุง/ซอมแซมถนนโดยการลงหนคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4 ตําบลลําตะเคียน อําเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร ยาว1,600 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. (รายละเอียด
7. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
หมู่ที่ 2 , 6 ตําบลดอนลาน
- เพอจายเปนโครงการปรบปรุง/ซอมแซมถนนโดยการลงหนคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 , 6 ตําบลดอนลาน อําเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยธยา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
8. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5
ตําบลดอนลาน
- เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 ตําบลดอนลาน อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1) โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดกิจกรรมและโครงการปกป้องสถาบันชาติศาสนา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยาค่าพาหนะ
ค่าที่พัก ค่าอาหารน้ําดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
3) โครงการครอบครัวอิ่มบุญ ร่วมใจจูงมือเข้าวัดฟังธรรม (ธรรมะสัญจร)

จํานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ
ค่าอาหารว่าง ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่จําเป็น ให้แก่เด็ก
4) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ

จํานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการในการส่งเสริมให้ความรู้แนวทางการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่จําหน่ายในท้องตลาดด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้จากการปลูกข้าวอีก
5) โครงการส่งเสริมการและสนับสนุนการใช้พลังงานทางธรรมชาติ

จํานวน

20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ
6) โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน

50,000 บาท

รวม

250,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

รวม

40,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการลด
การแพร่ระบาด และตัดเครือข่ายผู้เสพ ผูค้ า้ การเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับโทษของยาเสพ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1) ค่าใช้จา่ ยสําหรับพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 250,000 บาท
1.1) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมและ 12 สิงหามหา
ราชินี ตั้งไว้ 150,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ให้แก่เด็กเยาวชน
ประชาชน ในหมู่บ้าน ชุมชนใกล้เคียงรู้จักใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์และตระหนักถึงการ
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

- เพอจายเปนคาจดซอวสดุกฬา ไดแก หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง
ไม้ตีปิงปอง ไม้แบคมินตัน เชือกกระโดด ตาข่ายกีฬาต่าง ๆ เสาตาข่ายกีฬาต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

290,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

290,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

1) โครงการสนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรรม (พันธ์พืช)

จํานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกและ
เตรียมพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใน
2) โครงการส่งเสริมความรูเ้ กี่ยวกับการทําเกษตรชีวภาพ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) โครงการสนับสนุนหรืออุดหนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ตั้งไว้
20,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1) โครงการอุดหนุนมูลนิธิมิงมงคลอาเภอผกไห ตงไว 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนหรืออุดหนุน ให้แก่ มูลนิธิมิ่งมงคลอําเภอ
ผักไห่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประเพณีทอ้ งถิ่น และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอผัก
ไห่ในภาพรวมบูรณาการร่วมกันของ อปท.ส่วนราชการ
ในพื้น องค์กรภาคประชาชน
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนรูก้ ารทําเกษตร
ชีวภาพ หรือเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดหรืองดการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ
3) โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและเศรษฐกิจ
พอเพียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้ฯ
ที่เกี่ยวกับดิน น้ําและป่า เช่น ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

400,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม

320,000 บาท

รวม

320,000 บาท

1) โครงการขุดลอกคลอง หรือลําราง หรือสระน้ําภายในเขต อบต.ดอนลาน

จํานวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการขุดลอกคลอง หรือขุดลอก
ลํารางได้แก่ คลองห้วยทรง คลองสํานวลคลองตาโต้ คลองยายแพร คลอง
2) โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งกรณีเร่งด่วน

จํานวน

200,000 บาท

วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มลี ักษณะโดยสภาพไม่คงทนถวารหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเป็นค่า
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1] โครงการกําจัดวัชพืชในลําคลอง ลําราง และบริเวณไหล่ทางภายในเขต อบต.ดอนลาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกําจัดวัชพืช
ผักตบชวาในลําคลอง ลําราง และไหล่ทาง ในตําบลดอนลานและตําบลลําตะเคียน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาเครื่องจักรกล เช่น รถแบ็ดโฮ รถตักหน้าขุด
หลัง ค่าวัสดุหรืออุปกรณ์สําหรับใช้ปิดกั้นน้ําเฉพาะจุด ฯลฯ เป็นต้นรวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยอื่น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 6,740,340 บาท

งบกลาง

รวม 6,740,340 บาท

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 6,740,340 บาท
จํานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลในอัตราร้อยละห้าพร้อมกับหัก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุในตําบลที่มอี ายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไปตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่

จํานวน 5,050,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จํานวน 1,080,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ ตามโครงการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จา่ ยสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ ตั้งจ่ายตาม
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้วมีฐานะ
ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

จํานวน

18,000 บาท

สํารองจ่าย

จํานวน

292,340 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1) เงนสมทบกองทุนสรางหลกประกนสุขภาพทองถน ตงไว 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสร้างหลักประกันสุขภาพของ อบต.ดอนลาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน ฯโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0891.3/ว 1514 ลงวันที่10พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

70,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จํานวน

170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายไว้ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่มเี หตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
ใช้ในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีจําเป็นต้องดําเนินการ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) อบต.
จ่ายในอัตราร้อย 1% คํานวณจากประมาณการรายรับไม่รวมพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มผี ู้

