องค ารบริหารสวนตาบลอทัยสวรรค
ต/อา ภอ นา ลาง

จังหวัดหนองบัวลาภ

-----------------------------------------------------------------

- ซอย- ถนนวง/ตาบล อทัยสวรรค
ต/อา ภอ นา ลาง จังหวัดหนองบัวลาภ 39170

พื้นที่

53.59 ตาราง ิโล มตร

ประชา รทั้งหมด

6,586 คน

ชาย

3,314 คน

หญิง

3,272 คน

้อมล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลอทัยสวรรค
อา ภอนา ลาง จังหวัดหนองบัวลาภ

า ถล บประมา
ประ อบ บประมา ราย ายประ าปี บประมา

ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ

พ.ศ. 2563

ารบริหารสวน าบลอทัยสวรร

บั นีถึ วลาที่ ะผบริหาร อ อ
ารบริหารสวน าบลอทัยสวรร ะไ สนอรา อบั ั ิ บประมา ราย ายประ าปี อสภา
อ
ารบริหารสวน าบลอทัยสวรร อี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี
ะผบริหารอ
ารบริหารสวน าบลอทัยสวรร ึ อ ี ใหทาน
ประธาน ละสมา ิ ท ทานไ ทราบถึ สถานะ าร ลั ลอ นหลั าร ละ นวน ยบาย าร า นิน าร ในปี บประมา พ.ศ. 2563 ั อไป
นี
1. สถานะ าร ลั
1.1 บประมา ราย ายทั่วไป
ในปี บประมา

พ.ศ.2562

วันที่ 2 สิ หา ม พ.ศ.2562 อ

รป

รอ สวนทอ ถิ่นมีสถานะ าร ิน ั นี

1.1.1 ินฝา ธนา าร านวน 31,856,536.57 บาท
1.1.2 ินสะสม านวน 13,800,307.24 บาท
1.1.3 ินทนสารอ

ินสะสม านวน 12,620,355.85 บาท

1.1.4 ราย ารที่ไ

ัน ินไว บบ อหนีผ พัน ละยั ไมไ บิ

1.1.5 ราย ารที่ไ

ัน ินไว ยยั ไมไ

1.2 ิน

า

ในปี บประมา

ร าร รวม 2,687,461.00 บาท

2562

วันที่ 2 สิ หา ม พ.ศ.2562

านวน 25,427,036.50 บาท ประ อบ วย

หมว ภาษีอา ร

านวน

212,547.40 บาท

หมว

านวน

39,120.00 บาท

านวน

76,409.05 บาท

านวน

0.00 บาท

ล็

านวน

171,455.00 บาท

า ทน

านวน

0.00 บาท

หมว ภาษี ั สรร

านวน

9,470,128.41 บาท

หมว

านวน

15,457,376.64 บาท

บ ลา

านวน

7,694,975.00 บาท

บบ ลา ร

านวน

9,344,975.00 บาท

บ า นิน าน

านวน

4,160,464.29 บาท

บล ทน

านวน

673,000.00 บาท

บราย ายอื่น

านวน

0.00 บาท

บ ินอ หนน

านวน

1,952,000.00 บาท

าธรรม นียม าปรับ ละใบอน า

หมว รายไ

า ทรัพยสิน

หมว รายไ

า สาธาร ป ภ

หมว รายไ บ็
หมว รายไ

2

อหนีผ พัน านวน 15

ร าร รวม 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

2. ารบริหาร บประมา
1 รายรับ ริ

าย านวน 0

ละ ารพา ิ ย

ินอ หนนทั่วไป

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

3 ราย าย ริ

านวน 129,000.00 บาท

านวน 23,825,414.29 บาท ประ อบ วย

4 ราย ายที่ าย า

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

5 ราย ายที่ าย า

ินสะสม านวน 1,133,600.00 บาท

6 ราย ายที่ าย า

ินทนสารอ

7 ราย ายที่ าย า

ิน

ินสะสม านวน 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

านวน 79,000.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภ
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

205,599.72

198,000.00

207,000.00

95,590.00

113,000.00

99,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

130,781.77

133,000.00

133,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

160,355.00

188,000.00

174,000.00

592,326.49

632,000.00

613,000.00

19,988,085.81

18,868,000.00

20,787,000.00

19,988,085.81

18,868,000.00

20,787,000.00

17,552,135.00

18,500,000.00

18,600,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,552,135.00

18,500,000.00

18,600,000.00

รวม

38,132,547.30

38,000,000.00

40,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คา ถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ ศ
รายจาย

รายจายจริงปี

1

ประมาณการ ปี

ประมาณการ ปี

จายจากงบประมาณ
งบกลาง

8,521,874.30

10,587,376.00

11,006,305.00

งบบุคลากร

9,581,852.00

13,329,960.00

13,543,714.00

งบดา นินงาน

5,007,962.04

7,188,664.00

8,559,121.00

งบลงทุน

1,614,270.00

3,011,000.00

3,390,860.00

งบ งินอุดหนุน

2,835,653.97

3,883,000.00

3,500,000.00

รวมจายจากงบประมาณ

27,561,612.31

38,000,000.00

40,000,000.00

รวม

27,561,612.31

38,000,000.00

40,000,000.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลอทัยสวรรค
อาเภอนา ลาง จังหวัดหนองบัวลาภ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภ
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

14,287,776

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

737,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,634,345

แผนงานสาธารณสุข

386,000

แผนงานสังคมสงเคราะห

1,306,702

แผนงานเคหะและชุมชน

3,054,112

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

220,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,027,760

แผนงานการเกษตร

230,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

11,006,305
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

40,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

7,232,070

รวม

1,673,746

8,905,816

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,830,320

0

2,830,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,401,750

1,673,746

6,075,496

4,648,960

410,000

5,058,960

60,000

100,000

160,000

3,251,960

210,000

3,461,960

ค่าวัสดุ

720,000

90,000

810,000

ค่าสาธารณูปโภค

617,000

10,000

627,000

320,600

2,400

323,000

320,600

2,400

323,000

12,201,630

2,086,146

14,287,776

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

รวม

474,000

474,000

474,000

474,000

233,000

233,000

53,000

53,000

ค่าใช้สอย

180,000

180,000

งบเงินอุดหนุน

30,000

30,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินอุดหนุน
รวม

30,000

30,000

737,000

737,000

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

567,138

1,071,126

0

1,638,264

567,138

1,071,126

0

1,638,264

0

1,736,081

50,000

1,786,081

ค่าตอบแทน

0

15,000

0

15,000

ค่าใช้สอย

0

602,020

50,000

652,020

ค่าวัสดุ

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

0

1,119,061

0

1,119,061

งบเงินอุดหนุน

0

2,210,000

0

2,210,000

เงินอุดหนุน

0

2,210,000

0

2,210,000

567,138

5,017,207

50,000

5,634,345

รวม
แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบดาเนินงาน

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

146,000

146,000

ค่าใช้สอย

86,000

86,000

ค่าวัสดุ

60,000

60,000

งบเงินอุดหนุน

240,000

240,000

เงินอุดหนุน

240,000

240,000

386,000

386,000

รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

รวม

967,602

967,602

967,602

967,602

279,000

279,000

ค่าตอบแทน

144,000

144,000

ค่าใช้สอย

100,000

100,000

30,000

30,000

5,000

5,000

40,100

40,100

ค่าครุภัณฑ์

40,100

40,100

งบเงินอุดหนุน

20,000

20,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

เงินอุดหนุน
รวม

20,000

20,000

1,306,702

1,306,702

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,558,032

0

1,558,032

1,558,032

0

1,558,032

496,080

0

496,080

5,000

0

5,000

ค่าใช้สอย

326,080

0

326,080

ค่าวัสดุ

160,000

0

160,000

5,000

0

5,000

0

1,000,000

1,000,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

0

1,000,000

1,000,000

2,054,112

1,000,000

3,054,112

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง งานวิชาการวางแผนและส่ง
ถิ่น
เสริมการท่องเที่ยว

180,000

20,000

20,000

220,000

180,000

20,000

20,000

220,000

180,000

20,000

20,000

220,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

3,027,760

3,027,760

3,027,760

3,027,760

3,027,760

3,027,760

แผนงานการเกษตร
งาน

งบ

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้

งาน

งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม

80,000

150,000

230,000

80,000

150,000

230,000

80,000

150,000

230,000

แผนงานงบกลาง
งบ

รวม

งบกลาง

รวม

11,006,305

11,006,305

11,006,305

11,006,305

11,006,305

11,006,305

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภ
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ และโดยอนุมัติของนายอาเภอนากลาง
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
40,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

14,287,776

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

737,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,634,345

แผนงานสาธารณสุข

386,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1,306,702

แผนงานเคหะและชุมชน

3,054,112

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

220,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,027,760

แผนงานการเกษตร

230,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

11,006,305
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

40,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายดนัยโชค บุญโสม
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายณัฐวัฒน์ บุญค้ามา
ตาแหน่ง นายอาเภอนากลาง
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อาเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลาภ
รายรับจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

0.00

101,070.68

104,566.78

101,000.00

3.96 %

105,000.00

ภาษีบารุงท้องที่

0.00

68,437.92

66,464.94

66,000.00

1.52 %

67,000.00

ภาษีป้าย

0.00

31,304.00

34,568.00

31,000.00

12.90 %

35,000.00

0.00

200,812.60

205,599.72

198,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

0.00

500.00

980.00

500.00

100.00 %

1,000.00

ค่าปรับผ้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

0.00

6,500.00

2,700.00

6,500.00

-53.85 %

3,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา

0.00

403,481.00

84,090.00

95,000.00

-11.58 %

84,000.00

ค่าปรับอื่น ๆ

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00 %

3,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

0.00

0.00

1,820.00

2,000.00

0.00 %

2,000.00

0.00

416,481.00

95,590.00

113,000.00

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

0.00

3,000.00

1,000.00

3,000.00

0.00 %

3,000.00

ดอกเบี้ย

0.00

98,410.11

129,781.77

130,000.00

0.00 %

130,000.00

0.00

101,410.11

130,781.77

133,000.00

0.00

68,000.00

14,500.00

68,000.00

รวมหมวดภาษีอากร

207,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกล หรือมลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

99,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

133,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน

-79.41 %

14,000.00
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รายรับจริง
ปี 2559
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0.00

121,850.00

145,855.00

120,000.00

0.00

189,850.00

160,355.00

188,000.00

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

0.00

329,425.79

363,810.17

330,000.00

24.24 %

410,000.00

ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

0.00

8,231,056.82

9,007,278.56

9,000,000.00

2.22 %

9,200,000.00

ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

0.00

2,486,578.32

2,605,046.46

3,000,000.00

-8.33 %

2,750,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

0.00

49,432.72

25,146.17

50,000.00

-46.00 %

27,000.00

ภาษีสุรา

0.00

1,360,656.90

0.00

0.00

0.00 %

0.00

ภาษีสรรพสามิต

0.00

3,280,070.63

5,279,936.02

4,500,000.00

22.22 %

5,500,000.00

ค่าภาคหลวงแร่

0.00

1,770,911.76

2,521,759.97

1,800,000.00

50.00 %

2,700,000.00

0.00

42,367.93

41,124.46

42,000.00

7.14 %

45,000.00

0.00

136,383.00

140,424.00

140,000.00

7.14 %

150,000.00

0.00

6,780.00

3,560.00

6,000.00

-16.67 %

5,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร

0.00

17,693,663.87

19,988,085.81

18,868,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

0.00

16,871,455.97

17,552,135.00

18,500,000.00

0.00

16,871,455.97

17,552,135.00

18,500,000.00

18,600,000.00

รวมทุกหมวด

0.00

35,473,673.55

38,132,547.30

38,000,000.00

40,000,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

33.33 %

ปี 2563
160,000.00
174,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล

20,787,000.00

0.54 %

18,600,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

40,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

207,000 บาท

จานวน

105,000 บาท

จานวน

67,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

รวม

99,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม

133,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

รวม

174,000 บาท

จานวน

14,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีป้าย
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าปรับผ้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าปรับอื่น ๆ
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกล หรือมลฝอย
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

20,787,000 บาท

จานวน

410,000 บาท

จานวน

9,200,000 บาท

จานวน

2,750,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จานวน

27,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต

จานวน

5,500,000 บาท

จานวน

2,700,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา

ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
ประมาณการไว้สงกว่าปีที่ผ่านมา

รวม

18,600,000 บาท

จานวน

18,600,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

0

514,080

514,080

514,080

0 %

514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก

0

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

0

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

0

86,400

86,400

86,400

0 %

86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

0

2,232,000

2,169,120

2,127,000

0.87 %

2,145,600

0

2,916,720

2,853,840

2,811,720

เงินเดือนพนักงาน

0

1,702,371

1,666,647

2,588,760

2.7 %

2,658,610

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0

72,988

0

0

100 %

108,000

เงินประจําตําแหน่ง

0

178,900

167,234

270,000

-31.11 %

186,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

929,000

698,530

1,064,320

19.9 %

1,276,140

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0

116,105

113,248

150,000

15.33 %

173,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

0

2,999,364

2,645,659

4,073,080

4,401,750

รวมงบบุคลากร

0

5,916,084

5,499,499

6,884,800

7,232,070

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,830,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

266,800

-88.76 %

30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0

5,520

8,000

15,000

100 %

30,000

0

5,520

8,000

281,800

0

914,764

1,060,308

0

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

1,590,670

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาในการกําจัดขยะ

0

0

0

0

100 %

300,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

0

0

0

0

100 %

100,000

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป

0

0

0

0

100 %

1,218,960

ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนต่างๆ

0

0

0

0

100 %

300,000

ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบ
รรณอิเล็คทรอนิกส์

0

0

0

0

100 %

7,000

ค่าปรับปรุงดูแลและบริการเวปไซต์ อบ
ต.

0

0

0

0

100 %

25,000

0

18,250

82,475

50,000

30 %

65,000

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
และตําบล

0

21,960

0

0

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณี
ครบวาระหรือกรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง

0

0

0

0

100 %

480,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0

199,236

115,070

200,000

0 %

200,000

รวมค่าตอบแทน

60,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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ปี 2561
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โครงการ อบต.อุทัยสวรรค์ ออกหน่วย
บริการประชาชน ร่วมกับจังหวัดหนอง
บัวลําภู หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อความ
สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ของคนท้อง
ถิ่น ประจําปี 2561

0

0

39,810

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมหมู่
บ้านและตําบล

0

0

27,869

0

0 %

0

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบล

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิ
บาล

0

0

9,655

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปตลอดจน
บุคลากรของ อบต.อุทัยสวรรค์

0

18,900

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ของ อบต.อุทัยสวรรค์

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้แก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

28,428

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พร
บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 สําหรับ
บุคลากรและประชาชนตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบการให้
บริการ อินเตอร์เน็ต

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของ อบต.อุทัยสวรรค์

0

0

4,010

0

0 %

0

โครงการอบรมคุณธรรม หรือจริยธรรม
ให้แก่บุคลากร ของ อบต.อุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงาน
สารบรรณ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ของ อบต.

0

0

0

10,000

-100 %

0
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โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ
.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
อุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการแก้ไข เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลงแผนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

16,000

0

234,103.62

238,859.2

402,000

9.45 %

440,000

0

1,407,213.62

1,606,484.2

2,282,670

วัสดุสํานักงาน

0

205,290

130,124

140,000

-14.29 %

120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

8,741

10,000

0 %

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

14,983

19,756

20,000

0 %

20,000

วัสดุก่อสร้าง

0

0

9,060

25,000

20 %

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

239,200

257,900

315,000

52.38 %

480,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

0

0

100

0

0 %

0

วัสดุการเกษตร

0

0

1,100

5,000

0 %

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

3,135

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

20,080

25,585

25,000

60 %

40,000

0

482,688

452,366

555,000

ค่าไฟฟ้า

0

391,341.92

317,540.44

380,000

31.58 %

500,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

0

10,090

8,410

12,000

0 %

12,000

ค่าบริการโทรศัพท์

0

92,054.96

84,236.47

80,000

25 %

100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

0

0

794.8

5,000

0 %

5,000

0

493,486.88

410,981.71

477,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,251,960

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

720,000

ค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าสาธารณูปโภค

617,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงบดําเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2560
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ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

2,388,908.5

2,477,831.91

3,596,470

4,648,960

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน

0

0

0

0

100 %

2,400

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะ

0

0

0

0

100 %

21,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน

0

0

0

0

100 %

4,000

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝ่ ุน

0

0

0

0

100 %

13,000

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน

0

0

0

15,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน

0

0

0

11,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ

0

0

0

0

100 %

5,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

0

17,100

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเต๊นท์สนาม ขนาด กว้าง 4
เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.50 เมตร

0

0

0

119,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน

0

0

0

0

100 %

2,800

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้

0

0

0

27,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน/โต๊ะคอมพิวเตอร์

0

25,400

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

0

0

0

0

100 %

8,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์

0

0

18,000

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์

0

0

0

0

100 %

18,000

ค่าจัดซื้อถังนํ้าคูลเลอร์

0

0

0

0

100 %

10,000

ค่าจัดซื้อพัดลมสนาม

0

0

3,180

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อพัดลมสนาม ขนาดใบพัด 24
นิ้ว อลูมิเนียม แบบสามขา

0

0

0

9,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

0

0

0

0

100 %

14,000

จัดซื้อเก้าอี จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ
3,500 บาท

0

8,800

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)

0

0

0

814,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

9,500

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง พร้อมไมโครโฟนชนิดไร้สาย
จํานวน 1 ชุด

0

13,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

0

0

0

28,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล

0

0

0

0

100 %

16,000

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง

0

0

0

0

100 %

100,000

ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด ๙ คิว จํานวน ๑
เครื่อง

0

0

9,400

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อหม้อต้มนํ้าร้อน

0

0

0

20,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท

0

11,900

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง
จํานวน 2 เครื่อง ราคา เครื่องละ 9,500
บาท

0

19,000

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

9,000

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

0

0

0

0

100 %

34,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

0

0

0

16,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

0

16,000

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 12 นิ้ว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

0

48,000

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก(Inkjet)

0

15,800

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

0

0

4,300

12,900

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

0

0

0

100 %

12,900

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

0

3,100

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์

0

0

0

1,400

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานัก
งาน

0

0

0

16,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

0

0

0

4,300

-100 %

0

0

52,529.49

0

0

0 %

0

0

0

0

40,000

0 %

40,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

230,629.49

34,880

1,133,600

320,600

รวมงบลงทุน

0

230,629.49

34,880

1,133,600

320,600

รวมงานบริหารทั่วไป

0

8,535,621.99

8,012,210.91

11,614,870

12,201,630

เงินเดือนพนักงาน

0

699,420

580,523

698,300

13.23 %

790,690

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0

0

0

0

100 %

24,000

เงินประจําตําแหน่ง

0

42,000

38,500

42,000

0 %

42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

0

238,560

229,460

280,080

1.59 %

284,520

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

320,520

305,250

421,280

15.02 %

484,536

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
41.18 %

ปี 2563

0

24,000

22,000

34,000

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

0

1,324,500

1,175,733

1,475,660

1,673,746

รวมงบบุคลากร

0

1,324,500

1,175,733

1,475,660

1,673,746

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

28,350

34,200

188,020

-57.45 %

80,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0

12,470

13,200

20,000

0 %

20,000

0

40,820

47,400

208,020

0

65,645

130,346

0

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

188,000

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0

0

0

0

100 %

10,000

ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนต่างๆ

0

0

0

0

100 %

80,000

0

38,400

26,580

0

100 %

50,000

0

0

0

50,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

20,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

100,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย การจดทะเบียน
พาณิชย์ การขออนุญาตประกอบการ
ควบคุมประเภทที่ 2 การประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้แก่ผู้ที่อยู่ใน
ข่ายที่จะต้องชําระภาษี และขออนุญาต
ภายในเขตพื้นที่ตําบลอุทัยสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:35:10

หน้า : 9/36

รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

12,400

17,500

40,000

0

116,445

174,426

278,000

วัสดุสํานักงาน

0

29,499

51,387

50,000

0 %

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

22,650

20,950

30,000

0 %

30,000

0

52,149

72,337

90,000

0

3,660

4,082

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

3,660

4,082

10,000

10,000

รวมงบดําเนินงาน

0

213,074

298,245

586,020

410,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน

0

0

0

0

100 %

2,400

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน

0

0

5,500

5,500

-100 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4
ลิ้นชัก

0

0

6,500

15,800

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

0

4,300

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

0

0

0

7,800

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

25 %

ปี 2563
50,000
210,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

90,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

0 %

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2563

0

0

0

1,400

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

16,300

30,500

2,400

รวมงบลงทุน

0

0

16,300

30,500

2,400

รวมงานบริหารงานคลัง

0

1,537,574

1,490,278

2,092,180

2,086,146

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

0

10,073,195.99

9,502,488.91

13,707,050

14,287,776

เงินเดือนพนักงาน

0

262,500

262,470

324,360

1.18 %

328,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0

3,360

3,080

3,360

0 %

3,360

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

68,110

0

62,640

89.08 %

118,440

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0

14,000

0

24,000

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

0

347,970

265,550

414,360

474,000

รวมงบบุคลากร

0

347,970

265,550

414,360

474,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

45,600

53,000

รวมค่าตอบแทน

0

0

45,600

53,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
0 %

53,000
53,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0

58,497

0

0

0 %

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลในวันปีใหม่

0

0

0

0

100 %

15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

0

0

8,537

15,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

0

0

0

0

100 %

15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

0

0

9,936

15,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0

0

0

0

100 %

150,000

0

58,497

18,473

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

19,200

0

0 %

0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

28,000

4,980

0

0 %

0

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0

0

0

100,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

0

28,000

24,180

100,000

0

รวมงบดําเนินงาน

0

86,497

88,253

183,000

233,000

ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดัน (แรงดันไม่
น้อยกว่า 112 บาร์)

0

11,600

0

0

รวมค่าใช้สอย

180,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งมน ขนาด 24 นิ้ว

0

21,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

32,600

0

0

0

รวมงบลงทุน

0

32,600

0

0

0

0

30,000

0

0

0 %

0

0

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมเงินอุดหนุน

0

30,000

0

30,000

30,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

30,000

0

30,000

30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0

497,067

353,803

627,360

737,000

โครงการซ้อมแผนดับเพลิงระดับตําบล

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิง
เบื้องต้น

0

19,805

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

19,805

0

20,000

0

รวมงบดําเนินงาน

0

19,805

0

20,000

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์เอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:35:10

หน้า : 13/36

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
จัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสะพาย
หลัง จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
13,000 .-บาท

0

13,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

13,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

0

13,000

0

0

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

0

32,805

0

20,000

0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

529,872

353,803

647,360

737,000

เงินเดือนพนักงาน

0

296,760

288,610

356,160

1.82 %

362,640

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

180,000

155,300

209,400

-2.34 %

204,498

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

0

476,760

443,910

565,560

567,138

รวมงบบุคลากร

0

476,760

443,910

565,560

567,138

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

0

476,760

443,910

565,560

567,138

เงินเดือนพนักงาน

0

649,187

633,060

787,320

2.71 %

808,686

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

209,400

100,920

335,640

-32.53 %

226,440

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-14.29 %

ปี 2563

0

23,267

15,800

42,000

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

0

881,854

749,780

1,164,960

1,071,126

รวมงบบุคลากร

0

881,854

749,780

1,164,960

1,071,126

0

3,740

4,200

20,000

0

3,740

4,200

20,000

0

53,100

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
สังกัด ศพด. องค์การบริหารส่วนตําบล
อุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัย
สวรรค์

0

0

0

0

100 %

125,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

83,620

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

362,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

401,800

431,200

-100 %

0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

-25 %

15,000
15,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.อุทัยสวรรค์

0

0

0

58,760

-100 %

0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)

0

200,600

0

0

0 %

0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

139,400

149,600

-100 %

0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

0

525,100

0

0

0 %

0

0

778,800

541,200

639,560

0

1,007,246.14

1,004,345.04

1,230,200

รวมค่าวัสดุ

0

1,007,246.14

1,004,345.04

1,230,200

1,119,061

รวมงบดําเนินงาน

0

1,789,786.14

1,549,745.04

1,889,760

1,736,081

0

2,176,000

2,252,000

0

0 %

0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

0

0

0

2,216,000

-100 %

0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา (สพฐ.)

0

0

0

0

100 %

2,040,000

อุดหนุนสถานศึกษาโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

120,000

รวมค่าใช้สอย

602,020

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)

-9.03 %

1,119,061

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
อุดหนุนสถานศึกษาโครงการเสริมสร้าง
ทักษะการกีฬาของเด็กนักเรียนและ
เยาวชนในตําบลอุทัยสวรรค์

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2563

0

0

0

0

50,000

รวมเงินอุดหนุน

0

2,176,000

2,252,000

2,216,000

2,210,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

2,176,000

2,252,000

2,216,000

2,210,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

0

4,847,640.14

4,551,525.04

5,270,720

5,017,207

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

0

0

35,740

40,000

25 %

50,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

0

37,597

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

37,597

35,740

40,000

50,000

รวมงบดําเนินงาน

0

37,597

35,740

40,000

50,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ

0

37,597

35,740

40,000

50,000

รวมแผนงานการศึกษา

0

5,361,997.14

5,031,175.04

5,876,280

5,634,345

0

0

0

0

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

100 %

6,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

0

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0

0

12,170

0

0 %

0

โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการอบรมคัดแยกขยะชุมชน

0

0

26,874

0

0 %

0

โครงการอบรมคัดแยกขยะในชุมชน

0

0

0

30,000

-100 %

0

0

0

39,044

80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

0

15,700

30,000

30,000

66.67 %

50,000

วัสดุอื่น

0

0

5,595

20,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

0

15,700

35,595

50,000

60,000

รวมงบดําเนินงาน

0

15,700

74,639

130,000

146,000

0

50,000

0

0

0 %

0

0

0

0

240,000

0 %

240,000

รวมเงินอุดหนุน

0

50,000

0

240,000

240,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

50,000

0

240,000

240,000

รวมค่าใช้สอย

86,000

ค่าวัสดุ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขให้กับหมูบ้านในเขตพื้นที่ตําบลอุทัย
สวรรค์
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

65,700

74,639

370,000

386,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

0

65,700

74,639

370,000

386,000

เงินเดือนพนักงาน

0

611,340

597,460

738,720

1.8 %

752,040

เงินประจําตําแหน่ง

0

42,000

35,000

42,000

0 %

42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

130,320

124,850

153,240

-2.4 %

149,562

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0

24,000

19,350

24,000

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

0

807,660

776,660

957,960

967,602

รวมงบบุคลากร

0

807,660

776,660

957,960

967,602

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

74,330

93.73 %

144,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0

0

0

2,400

-100 %

0

0

0

0

76,730

0

28,068

24,236

0

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

60,000

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0

0

0

0

100 %

10,000

ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนต่างๆ

0

0

0

0

100 %

50,000

0

31,152

0

0

0 %

0

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

144,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0

0

18,554

45,030

-33.38 %

30,000

โครงการแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างสม
ศักดิ์ศรี

0

0

50,000

0

0 %

0

0

0

0

4,970

101.21 %

10,000

0

59,220

92,790

110,000

วัสดุสํานักงาน

0

9,733

10,908

15,000

-33.33 %

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

8,350

6,910

10,000

0 %

10,000

0

18,083

17,818

35,000

0

0

0

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

5,000

5,000

รวมงบดําเนินงาน

0

77,303

110,608

226,730

279,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน

0

1,800

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-2

0

0

0

0

100 %

1,800

ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 1 ตัว

0

0

1,600

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัด
ตรง ทําลายครั้งละ 10 แผ่น

0

0

0

0

100 %

20,000

ค่าจัดซื้อตู้โชว์กระจกวัสดุอลูมิเนียม

0

0

0

0

100 %

5,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานทึบ

0

0

0

5,500

-100 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้

0

0

0

0

100 %

4,800

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน

0

4,700

0

0

0 %

0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

100,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

30,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

0 %

5,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2

0

0

0

0

100 %

4,800

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 4
เครื่อง

0

0

4,400

0

0 %

0

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก

0

0

0

15,000

-100 %

0

0

0

8,690

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน

0

16,000

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับเก็บ
งานเอกสารทั่วไป

0

0

0

0

100 %

3,200

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา

0

0

0

2,600

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

22,500

14,690

23,100

40,100

รวมงบลงทุน

0

22,500

14,690

23,100

40,100

0

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

0

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

0

20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

0

907,463

901,958

1,207,790

1,306,702

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 ตู้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนงบประมาณให้แก่สํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู

100 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

0

0

0

20,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

20,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

20,000

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

0

20,000

0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

907,463

901,958

1,227,790

1,306,702

เงินเดือนพนักงาน

0

362,820

347,980

786,820

-4.92 %

748,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0

0

0

0

100 %

24,000

เงินประจําตําแหน่ง

0

42,000

38,500

42,000

0 %

42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

271,340

240,240

653,640

-2.59 %

636,708

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0

52,000

44,000

120,000

-10.63 %

107,244

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

0

728,160

670,720

1,602,460

1,558,032

รวมงบบุคลากร

0

728,160

670,720

1,602,460

1,558,032

0

0

0

66,604

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

3,970

4,200

10,000

0

3,970

4,200

76,604

0

130,648

121,231.09

0

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

251,280

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0

0

0

0

100 %

181,600

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป

0

0

0

0

100 %

84,480

ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนต่างๆ

0

0

0

0

100 %

30,000

0

2,680

8,540

20,000

0 %

20,000

0

2,300

30,597

10,000

0 %

10,000

0

135,628

160,368.09

281,280

วัสดุสํานักงาน

0

10,460

19,910

15,000

66.67 %

25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

116,337

46,485

80,000

0 %

80,000

วัสดุก่อสร้าง

0

18,513

45,150

40,000

-50 %

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

5,800

4,550

20,000

0 %

20,000

วัสดุสํารวจ

0

0

0

10,000

-100 %

0

วัสดุอื่น

0

5,825

0

5,000

0 %

5,000

0

156,935

116,095

180,000

0

1,044

762

5,000

0

1,044

762

5,000

รวมค่าตอบแทน

-50 %

ปี 2563
5,000
5,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

326,080

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

160,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
รวมค่าสาธารณูปโภค

0 %

5,000
5,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงบดําเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

297,577

281,425.09

542,884

496,080

โต๊ะทํางาน

0

0

0

4,800

-100 %

0

พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

0

0

4,400

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบล้อหมุน

0

0

0

7,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า

0

0

0

3,800

-100 %

0

0

0

0

6,500

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

0

0

0

16,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

0

0

0

16,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

0

0

8,600

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์

0

0

0

1,400

-100 %

0

ค่าจัดซื้อจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยว่า
19 นิ้ว

0

0

0

2,800

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

4,400

66,900

0

รวมงบลงทุน

0

0

4,400

66,900

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

0

1,025,737

956,545.09

2,212,244

2,054,112

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเครืองเจียร/ตัด แบบมือถือ
ขนาด 9 นิ้ว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานไฟฟ้าถนน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

0

1,095,233.28

583,653.97

0

0 %

0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

0

0

0

1,350,000

-100 %

0

อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนน
สวาท หมู่ที่ 2 สายบ้านโนนสวาท - บ้าน
วังประทุม หมู่ที่ 9

0

0

0

0

100 %

300,000

อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อการเกษตร
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 สายบ้านพ่อ
สมัย เกษสวนจิต ไปเชื่อมต่อบ้านชัย
มงคล

0

0

0

0

100 %

300,000

อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าเพื่อการเกษตร
บ้านท่าอุทัย หมู่ที่ 1 สายวัดผาถํ้าฆ้อง วัดผาผึ้ง

0

0

0

0

100 %

150,000

อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าเพื่อการอยู่อาศัย
บ้านท่าอุทัย หมู่ที่ 1 สํานักสงฆ์คุ้มทุ่ง
โสภา

0

0

0

0

100 %

150,000

อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าติด
ตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่
บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6

0

0

0

0

100 %

100,000

รวมเงินอุดหนุน

0

1,095,233.28

583,653.97

1,350,000

1,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

1,095,233.28

583,653.97

1,350,000

1,000,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

0

1,095,233.28

583,653.97

1,350,000

1,000,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:35:11

หน้า : 25/36

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

0

2,120,970.28

1,540,199.06

3,562,244

โครงการแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี
ศักดิ์ศรี

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการครอบครัวเปี่ยมสุขยุค 4 G

0

0

30,000

0

100 %

10,000

โครงการครอบครัวอุทัยสวรรค์อบอุ่นใจ
ใกล้ชิดพระธรรม

0

30,000

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงานสร้าง
รายได้

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม
อาชีพตัดเย็บผ้า

0

0

30,000

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม
อาชีพต่างๆ

0

30,000

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระผู้พิการ
ตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิด
ค่านิยมไทย

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีตําบล
อุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลอุทัยสวรรค์

0

20,000

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี
Ladies อุทัยสวรรค์

0

0

0

10,000

-100 %

0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563
3,054,112

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี
Ladies อุทัยสวรรค์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพสตรี

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
อุทัยสวรรค์

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการล้อมรัก ร้อยดวงใจ ครอบครัว
อบอุ่นใจ ห่างไกลปัญหาสังคม

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและ
กฏหมายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ตําบลอุทัยสวรรค์

0

20,000

0

0

0 %

0

โครงการอุทัยสวรรค์อาสาสร้างสุขผู้สูง
วัยและคนพิการตําบลตําบลอุทัยสวรรค์

0

30,000

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

130,000

60,000

130,000

110,000

รวมงบดําเนินงาน

0

130,000

60,000

130,000

110,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

0

130,000

60,000

130,000

110,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

130,000

60,000

130,000

110,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
เข้าร่วมโครการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
"อุ่นไอรัก" ประจําปี 2561 จังหวัด
หนองบัวลําภู

0

0

0

20,000

-100 %

0

เข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษํตริย์ ในการเสริม
สร้างความรักสามัคคีและส่งเสริมอัต
ลักษณ์

0

0

0

30,000

-100 %

0

เข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการเสริม
สร้างความรักสามัคคีและส่งเสริมอัต
ลักษณ์ชุมชน

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์

0

65,454

0

0

0 %

0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
"อุทัยสวรรค์เกมส์"

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน "อุทัย
สวรรค์เกมส์"

0

99,783

0

0

0 %

0

โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็ก
และเยาวชน

0

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้
กับเยาวชนในตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้
แก่เยาวชนในตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

165,237

0

90,000

180,000

รวมงบดําเนินงาน

0

165,237

0

90,000

180,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0

165,237

0

90,000

180,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการถวายเทียนพรรษาประจําปี

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
(โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบ
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0

103,280

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

103,280

0

0

20,000

รวมงบดําเนินงาน

0

103,280

0

0

20,000

0

0

0

27,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

27,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

27,000

0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

0

103,280

0

27,000

20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:35:11

หน้า : 29/36

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําด้าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

0

0

0

20,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

20,000

20,000

รวมงบดําเนินงาน

0

0

0

20,000

20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

0

0

0

20,000

20,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

0

268,517

0

137,000

220,000

0

0

0

0

100 %

300,000

0

25,000

198,000

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

0

249,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงเสาธงชาติและปรับ
ปรุงบริเวณด้านหน้าที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

0

40,000

0

0

0 %

0

0 %

20,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3
ค่าถมดิน
โครงการถมดินบริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน
สวาท หมู่ที่ 2 สายหน้าวัดโขลงช้างป่า

0

0

0

150,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 สายวัด
โขลงช้างป่า

0

174,000

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9 สายจาก
สระนํ้าหนองด้วง - หน้าบ้านนายสมร
เลขตระโก

0

173,900

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3 สาย
ไปอ่างเก็บนํ้าห้วยนาหลวงตอนบน

0

173,900

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 สาย
บ้านนางอนงค์ แสงเหลา-บ้านนายปฐพี
ภูนาสอน

0

58,000

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 สาย
บ้านพ่อเรียงชัย - บ้านนายสว่าง โพธิผล

0

115,900

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านซําขอนแก่น หมู่ที่ 5 สายบ้าน
ครูวิรุฬ - วัดบ้านซําขอนแก่น

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านท่าอุทัยหมู่ที่ 1 จํานวน 2 ช่วง
สายบ้านนายคําปุน ขันแข็ง -บ้านนาง
ทองหยาด แพงศรี -บ้านนายชาย แก้ว
โสภา

0

0

300,000

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ 12 สาย
บ้านนางสมหญิง กอแก้ว - บ้านนาย
จรัญ ทํานาเมือง

0

0

0

300,000

-100 %

0
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โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 สายทิศ
ใต้จากบ้านพ่อสมชายดอนปราบ - สาม
แยกถนนทางหลวงชนบท(ภูพระโนนผัก
หวาน)

0

0

350,000

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9 สายบ้าน
นายปรีชา วันธงชัย -บ้านนายพิมพ์ บท
ไทสง

0

0

300,000

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 10 สาย
หน้าวัดหนองกุงศรี - บ้านนายคูณ บ้านนายอ้อ สอนน้อย

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3 สายบ้าน
นายสมศักดิ์ ศรีทอง - บ้านนายเพชร
ดอนโคตร

0

0

0

122,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3 สายไปอ่าง
เก็บนํ้าลําห้วยนาหลวงตอนบน

0

0

0

158,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 สายบ้าน
นายคําสันต์ ประเสริฐผล - บ้านนายสม
จิตร สมทาสุวรรณ

0

0

0

0

100 %

200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณที่ทําการ อบต.อุทัย
สวรรค์

0

0

0

0

100 %

230,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล.
พร้อมบ่อพัก บ้านท่าอุทัย หมู่ที่ 1 สาย
บ้านนายเสงี่ยม สังฆะสอน - บ้านนาง
จําปี

0

0

0

240,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านท่าอุทัย
หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสายัญ พิมพ์ดี - ที่
นานางบัวลํา อัมพวา

0

192,215

0

0

0 %

0
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ 12 สาย
บ้านนางประเทือง ดอนคุณศรี - นาย
พิชัย ธิมาทา

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการก่อสร้างรั้วที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

0

300,000

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตําบลอุทัย
สวรรค์

0

150,000

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถประจําที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลอุทัย
สวรรค์

0

199,000

0

0

0 %

0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า
k)

0

0

0

30,000

97.87 %

59,360

โครงการขยายเขตถนนพร้อมลงหินคลุก
ถนนสายบ้านซําขอนแก่น หมู่ที่ 5 -บ้าน
วังประทุม หมู่ที่ 9

0

0

396,000

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
ทางเข้าด้านหน้าที่ทําการ

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอด
รถองค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

150,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการ
ฉาบผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวัง
ประทุม หมู่ที่ 9 สายกลางหมู่บ้านวังประ
ทุม

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวัง
ประทุม หมู่ที่ 9 สายหลักหมู่บ้านวังประ
ทุม (บ้านนายสมร เลขตะโก - บ้านนายสุ
พจน์ บําเพ็ญศิล

0

0

0

0

100 %

300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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ปี 2563

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8 สาย
ศาลากลางบ้าน - บ้านนางติ๋ม นามรักษ์ บ้านนายนิคม อินทฤชัย

0

0

0

0

100 %

138,400

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8 สาย
บ้านชัยมงคล - ป่าสาธารณะบ๊ะออนซอน

0

200,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร บ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ 7 สาย
ดอนตาปู่

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร บ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ 7 สาย
ไร่พ่อสุมิตร

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร บ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ 7 สาย
หน้าวัดภูถ้วยทอง

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตรโดยทําการลงหินคลุก บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 4 จํานวน 3 สาย
(1)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตรโดยทําการลงหินคลุก สายบ้าน
นายสมัย เกษสวนจิตร - ที่นานางอุตสา
ภูแผลงทอง (2)โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรโดยทําการลงหิน
คลุก สายที่นานายคูรู ตอแก้ว
(3)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตรโดยทําการลงหินคลุก สายที่นา
นายบุญเลี้ยง เทพจิตร

0

0

0

323,400

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่
บ้าน โดยการลงหินคลุกบ้านท่าอุทัย
จํานวน 2 สาย (1) สายบ้านพ่อชาย สํานักสงฆ์ถํ้าพระ (2) สายจากบ้านนาย
ประวิตร แพงน้อย - บ้านนายวีระศักดิ์
แก้วโสภา

0

0

0

62,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน
โพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 11 - ป่าสาธารณะ
ประโยชน์ (บ๊ะออนซอน)

0

0

0

0

100 %

300,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
งานซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3 สาย
บ้านนางหนูจันทร์ สืบพิมาย - บ้านนาย
เยี่ยม ศรีโท

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2563

0

0

0

20,000

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

2,050,915

1,544,000

1,705,400

3,027,760

รวมงบลงทุน

0

2,050,915

1,544,000

1,705,400

3,027,760

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

0

2,050,915

1,544,000

1,705,400

3,027,760

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

2,050,915

1,544,000

1,705,400

3,027,760

โครงการเกษตรอินทรีย์แบบวิถีพอเพียง

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตร
ตําบลอุทัยสวรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชตามแนวคิด ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการอบรมทําปุ๋ยหมักชีวภาพให้แก่
เกษตรกรในตําบล

0

0

0

0

100 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

0

80,000

รวมงบดําเนินงาน

0

0

0

0

80,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

0

0

0

80,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการการบริหารจัดการนํ้าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคาร
นํ้าใต้ดิน) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
อุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

0

4,920

5,000

5,000

100 %

10,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0

28,240

26,475

0

0 %

0

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการอบรมเพาะพันธ์ต้นกล้าป่าไม้
พื้นถิ่น

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
เกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

0

0

0

0

100 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

0

33,160

31,475

45,000

150,000

รวมงบดําเนินงาน

0

33,160

31,475

45,000

150,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

0

33,160

31,475

45,000

150,000

รวมแผนงานการเกษตร

0

33,160

31,475

45,000

230,000

0

117,008

105,952

124,888

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

40.47 %

175,429
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
4,500 1,276.16 %

ปี 2563

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

0

0

0

61,927

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

0

5,716,000

6,040,500

7,555,200

-0.84 %

7,491,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0

1,732,800

1,941,600

2,275,200

13.92 %

2,592,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

0

120,000

120,000

150,000

0 %

150,000

สํารองจ่าย

0

37,628.5

28,976.3

167,088

-0.44 %

166,349

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

0

99,576

99,846

0

0 %

0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

0

0

0

120,000

-100 %

0

โครงการดําเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

0

0

0

0

100 %

125,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

0

0

0

0

100 %

30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

0

175,000

185,000

195,000

9.74 %

214,000

รวมงบกลาง

0

7,998,012.5

8,521,874.3

10,591,876

11,006,305

รวมงบกลาง

0

7,998,012.5

8,521,874.3

10,591,876

11,006,305

รวมงบกลาง

0

7,998,012.5

8,521,874.3

10,591,876

11,006,305

รวมแผนงานงบกลาง

0

7,998,012.5

8,521,874.3

10,591,876

11,006,305

รวมทุกแผนงาน

0

29,539,802.91

27,561,612.31

38,000,000

40,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อาเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,201,630

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,232,070

บาท

รวม

2,830,320

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
อัตราละ 20,400 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800
บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท

514,080

บาท

42,120

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
อัตราละ 1,750 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000
บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120 บาท

จานวน

42,120

บาท

86,400

บาท

2,145,600

บาท

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180
บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท เงินค่าตอบ
แทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 21
อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 1,814,400 บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล 7,200 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400
บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้า : 3/81

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล (สานักงานปลัด) จานวน 9 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (2)รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล (3)หัวหน้าสานักปลัด (4)หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (5)นัก
ทรัพยากรบุคคล (6)นิติกร (7)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (8)เจ้า
พนักงานธุรการ (9)เจ้าพนักงานสาธารณสุข

รวม

4,401,750

บาท

จานวน

2,658,610

บาท

จานวน

108,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน จานวน 2 อัตราได้แก่
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เดือนละ 7,000 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท (2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข เดือนละ 2,000 บาท 12
เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกาหนดเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 หนังสือ สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กาหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงิน
เดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง)
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ 7,000
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(3) หัวหน้าสานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในอัตราเดือนละ 1,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

จานวน

186,000

บาท

จานวน

1,276,140

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 628,140 บาท ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
2.พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) จานวน 1 อัตรา
3.พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) จานวน 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต์ (รถรับส่งเด็กเล็ก) จานวน 1 อัตรา
5.พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้า) จานวน 1 อัตรา
(2)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 6
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 648,000 บาท ได้แก่
1.คนงานทั่วไป จานวน 5 อัตรา
2.ภารโรง จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 5 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 101,000 บาท ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
2.พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) จานวน 1 อัตรา
3.พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) จานวน 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต์ (รถรับส่งเด็กเล็ก) จานวน 1 อัตรา
5.พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้า) จานวน 1 อัตรา
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 6 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท ได้แก่
1.คนงานทั่วไป จานวน 5 อัตรา
2.ภารโรง จานวน 1 อัตรา

173,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
4.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

4,648,960

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการออก
ข้อสอบในการสอบแข่งขัน คัดเลือก ค่าการตรวจคาตอบ หรือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้

30,000

บาท

30,000

บาท

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

บาท
60,000 บาท

หน้า : 6/81

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

ค่าใช้สอย

รวม

3,251,960

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ฯลฯ
จานวน 100,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป
จานวน

1,218,960

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นเงิน 1,218,960 บาท ดังนี้
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 1 อัตรา (งานสาธารณ
สุข) จานวน 84,480 บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเวชกรประจารถกู้ชีพ -กู้ภัย 1
อัตรา จานวน 93,600 บาท
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยกู้ชีพ -กู้ภัย 5
อัตรา จานวน 431,040 บาท
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน 1 อัตรา จานวน 102,960
บาท
(5) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) 2
อัตรา จานวน 168,960 บาท
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานท้ายรถขยะ 3
อัตรา จานวน 253,440 บาท
(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจารถบรรทุกน้า 1
อัตรา จานวน 84,480 บาท
ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนต่างๆ
จานวน

300,000

บาท

7,000

บาท

25,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาในการกาจัดขยะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกาจัดขยะ จานวน 300,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จานวน 300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าปรับปรุงดูแลและบริการเวปไซต์ อบต.
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็ปไซค์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบ ดังนี้
1.ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16
กันยายน 2553
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 30,000
บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จานวน 35,000 บาท
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65,000

บาท

480,000

บาท

-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
จานวน
กรณีครบวาระหรือกรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ ตามที่กฎหมายกาหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมารเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 70 ลาดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

200,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่
บ้าน/ตาบล เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะ
กรรมการ อนุกรรมการ คณะทางานต่างๆ เกี่ยวกับจัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และกิจกรรมสนับ
สนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นาชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อ
นาข้อมูลมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวัน
ที่15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 70 ลาดับที่ 2
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จานวน

50,000

บาท

โครงการอบรมคุณธรรม หรือจริยธรรมให้แก่บุคลากร ของ อบต.อุทัย
จานวน
สวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมคุณธรรม หรือ
จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการ
จัดทาโครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 12 )

20,000

บาท

โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบการให้บริการ อินเตอร์เน็ต
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 70 ลาดับที่ 5 )

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
จานวน
.2540 ขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ
.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
อุทัยสวรรค์ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทา
โครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 13 )
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10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการแก้ไข
จานวน
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัด
ทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ เพื่อจัดประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางานต่างๆ เกี่ยวกับจัด
ทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นา
ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนาข้อมูลมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
กิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวัน
ที่15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 14 )

หน้า : 11/81

16,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ จานวน400,000 บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาดื่มได้(ระบบ
พัฒนาคุณภาพน้า) จานวน 40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

หน้า : 12/81

440,000

บาท

หน้า : 13/81

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

ค่าวัสดุ

รวม

720,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ

120,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ

หน้า : 14/81

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้าร้อน กระติดน้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา
ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

หน้า : 15/81

20,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้าบาดาล ฯลฯ

หน้า : 16/81

30,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

หน้า : 17/81

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไข
ขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

5,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ

480,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

หน้า : 18/81

วัสดุการเกษตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดัก
แมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์น้า วัสดุ
เพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ

5,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:03

หน้า : 19/81

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

40,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัย
สวรรค์

617,000

บาท

บาท
500,000 บาท

12,000

บาท
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ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บารุงรักษาสาย ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
งบลงทุน

จานวน

100,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

320,600

บาท

รวม

320,600

บาท

จานวน

2,400

บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว (ปลัด)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 98 ลาดับที่ 37 )
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะ
จานวน

21,000

บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เบาะ จานวน 30 ตัว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 97 ลาดับที่ 29 )
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
จานวน

4,000

บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว (งานการศึกษา)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 99 ลาดับที่ 43 )
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
จานวน

13,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน

- เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จานวน 1 เครื่อง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 (ตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลาดับ
ที่ 59 )
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ

จานวน

5,500

บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ จานวน 1 ตู้ (หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 (ตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลาดับ
ที่ 35 )
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน

จานวน

2,800

บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว (งานการศึกษา)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 46 )
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
จานวน

8,500

บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 (ตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลาดับ
ที่ 33 )
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ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์

จานวน

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จานวน 10 ตัว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 97 ลาดับที่ 28 )
ค่าจัดซื้อถังน้าคูลเลอร์
จานวน
- เพื่อจัดซื้อถังน้าคูลเลอร์ ขนาด 36 ชม. สีเงิน จานวน 2 ถัง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 98 ลาดับที่ 36 )
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
จานวน
- เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 99 ลาดับที่ 39 )
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง
จานวน

18,000

บาท

10,000

บาท

14,000

บาท

9,500

บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง จานวน 1 เครื่อง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 (ตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลาดับ
ที่ 56 )
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล

จานวน

16,000

บาท

- เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิก
เซล จานวน 1 เครื่อง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 (ตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลาดับ
ที่ 34 )
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จานวน 1 ชุด
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 102 ลาดับที่ 58 )
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 12 นิ้ว
จานวน

9,000

บาท

-เพื่อจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 (ตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลาดับที่ 40 )
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน

34,000

บาท

1.เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อย 19
นิ้ว ) จานวน 1 ชุด (งานธุรการ) - จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุ
ภัณฑ์คอมพิเตอร์ ปี 2562 (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลาดับที่ 31 )
2.เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อย 19
นิ้ว ) จานวน 1 ชุด (งานป้องกัน) (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลาดับที่ 42 )
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จานวน

12,900

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

2,086,146

บาท

รวม

1,673,746

บาท

รวม

1,673,746

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล (กองคลัง) จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 790,690
บาท ดังนี้
(1)ผู้อานวยการกองคลัง (2)นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (3)เจ้าพนักงาน
พัสดุ

790,690

บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
1.เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง (งานการศึกษา)
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562 (ตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 99 ลาดับที่ 38 )
2.เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง (งานวิเคราะห์ฯ)
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562 (ตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 98 ลาดับที่ 32 )
3.เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ)
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562 (ตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 99 ลาดับที่ 41 )
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติ จานวน 40,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบารุงรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน จานวน 1 อัตราได้แก่
(1) เจ้าพนักงานพัสดุ เดือนละ 2,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 24,000
บาท

จานวน

24,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

284,520

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกาหนดเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 หนังสือ สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กาหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงิน
เดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง)
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่ลูกจ้างประจา (กอง
คลัง) จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 284,520 บาท ดังนี้
(1)นักวิชาการการคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 484,536 บาท ได้แก่
1.ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา

จานวน

484,536

บาท

จานวน

48,000

บาท

รวม

410,000

บาท

รวม

100,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา ดาเนินงาน
จ้างออกแบบ หรือควบคุมก่อสร้าง จานวน 80,000 บาท

80,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
4.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ

20,000

บาท

รวม

210,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ฯลฯ
จานวน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนต่างๆ
จานวน

80,000

บาท

50,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จานวน 80,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย การจด
จานวน
ทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตประกอบการควบคุมประเภทที่ 2 การ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องชาระ
ภาษี และขออนุญาต ภายในเขตพื้นที่ตาบลอุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาต
ประกอบการควบคุมประเภทที่ 2 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ให้แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องชาระภาษี และขออนุญาต ภายในเขต
พื้นที่ตาบลอุทัยสวรรค์ ให้แก่ประชาชนในตาบลอุทัยสวรรค์ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 71 ลาดับที่ 8 )
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ

รวม

90,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ

50,000

บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

30,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

10,000

รวม
จานวน

บาท
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งบลงทุน

รวม

2,400

บาท

รวม

2,400

บาท

จานวน

2,400

บาท

รวม

737,000

บาท

รวม

474,000

บาท

รวม

474,000

บาท

จานวน

328,200

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.) ให้แก่นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เดือนละ 280 บาท จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 3,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 118,440 บาท ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา

3,360

บาท

118,440

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว เป็นเงิน 2,400 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 49 )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 328,200 บาท ดังนี้
(1)นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา

จานวน

24,000

บาท

รวม
รวม

233,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

53,000

บาท

รวม

180,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
4.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลในวันปีใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลในวันปีใหม่ ให้กับประชาชนและบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 61 ลาดับที่ 2 )

บาท
53,000 บาท
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลในวันสงกรานต์ ให้กับประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 61 ลาดับที่ 3 )
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้กับประชาชนในตาบลอุทัยสวรรค์ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม
สาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 61 ลาดับที่ 1 )

15,000

บาท

150,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์เอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
หนองบัวลาภู จานวน 30,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2562) หน้าที่ 5 ลาดับที่ 1 )
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

567,138

บาท

รวม

567,138

บาท

รวม

567,138

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 362,640 บาท ดังนี้
(1)นักวิชาการศึกษา จานวน 1 อัตรา

362,640

บาท

จานวน

204,498

บาท

รวม

5,017,207

บาท

รวม

1,071,126

บาท

รวม

1,071,126

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 808,686 บาท ดังนี้
(1)ครู จานวน 3 อัตรา

808,686

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 204,498 บาท ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้านักวิชาการศึกษา จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 118,440 บาท ได้แก่
1.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จานวน 1 อัตรา
(2)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ได้แก่
1.ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา

จานวน

226,440

บาท

จานวน

36,000

บาท

รวม

1,736,081

บาท

รวม

15,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ

15,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท ได้แก่
1.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จานวน 1 อัตรา
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท ได้แก่
1.ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
4.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย

รวม

602,020

บาท

จานวน

30,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
จานวน
สอน) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) เป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบล
อุทัยสวรรค์ จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700 บาท/คน

125,800

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด ศพด. องค์การบริหารส่วนตาบล
อุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด ศพด
. องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ จานวน 30,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 65 ลาดับที่ 1 )

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:04

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จานวน
ศึกษา) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ จัดสรรสาหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 4 ลาดับที่ 1,2,3,4 )
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83,620

บาท
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362,600

บาท

รวม

1,119,061

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
(1) อาหารเสริมนมสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอุทัยสวรรค์ จานวน 141,798.80 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอุทัยสวรรค์ จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 260 วัน และ อบต. ตั้งสมทบให้
(2) อาหารเสริมนมสาหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน 977,262 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่ ตาบลอุทัยสวรรค์ จานวน 6
แห่ง

1,119,061

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
จานวน
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ จัด
สรรสาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรา
มื้อละ 20 บาทต่อคน จานวน 245 วัน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
ค่าวัสดุ

ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,210,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,210,000

บาท

2,040,000

บาท

120,000

บาท

50,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
จานวน
วัน) โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา (สพฐ.) จานวน 6 โรงเรียน
อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จานวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 67 ลาดับที่ 10 )
อุดหนุนสถานศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในตาบลอุทัยสวรรค์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสถานศึกษาโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในตาบลอุทัยสวรรค์ จานวน 120,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 66 ลาดับที่ 5 )
อุดหนุนสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างทักษะการกีฬาของเด็กนักเรียนและ จานวน
เยาวชนในตาบลอุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างทักษะการ
กีฬาของเด็กนักเรียนและเยาวชนในตาบลอุทัยสวรรค์ จานวน 50,000
บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 66 ลาดับที่ 6 )
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

386,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

146,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

86,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน ได้แก่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ การแสดง ค่าจ้างเหมาทาป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 67 ลาดับที่ 8 )
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัคซีน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 78 ลาดับที่ 1 )
โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมการคัดแยกขยะใน
ชุมชน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และประชาชนในตาบลอุทัย
สวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 64 ลาดับที่ 6 )
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ค่าวัสดุ

รวม

60,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้าร้อน กระติดน้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา
ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:04

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ทรายอะเบท วัคซีน สาลี และผ่าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถึงมือ กระดาษ
กรอง จุกต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
เป็นเหตุราคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวัน
ที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนา
โรค
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้าแนวทางการดาเนิน
การป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนาโรค
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งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

รวม

1,306,702

บาท

รวม

967,602

บาท

รวม

967,602

บาท

จานวน

752,040

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขให้กับหมูบ้านในเขตพื้นที่ตาบลอุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใน
ตาบลอุทัยสวรรค์ ทั้ง 12 หมู่บ้าน จานวน 240,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดาเนินโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 78 ลาดับที่ 3 )
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล (กองสวัสดิการสังคม) จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม จานวน 1 อัตรา
(2)นักพัฒนาชุมชนชานาญการ จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,562 บาท ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา

42,000

บาท

จานวน

149,562

บาท

จานวน

24,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
4.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดาเนินงาน

รวม

279,000

บาท

รวม

144,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น จานวน 2 อัตรา อัตรา
ละ 6,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท

144,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ฯลฯ
จานวน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนต่างๆ
จานวน

50,000

บาท

30,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จานวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จานวน

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:04

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ

รวม

30,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ

10,000

บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive เทปบันทึก
ข้อมูล ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์
Card Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

รวม
จานวน

10,000

บาท

บาท
5,000 บาท
5,000
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งบลงทุน

รวม

40,100

บาท

รวม

40,100

บาท

จานวน

1,800

บาท

-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2 จานวน 1 ตัว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 101 ลาดับที่ 52)
ค่าจัดซื้อเครื่องทาลายเอกสารแบบตัดตรง ทาลายครั้งละ 10 แผ่น
จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,500

บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้โชว์กระจกวัสดุอลูมิเนียม จานวน 1 ตู้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 48 )
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้
จานวน

4,800

บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 101 ลาดับที่ 53)
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับ 1-2
จานวน

4,800

บาท

- เพื่อค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับ 1-2 จานวน 1 ตัว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 101 ลาดับที่ 51 )
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับเก็บงานเอกสารทั่วไป
จานวน

3,200

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2

- เพื่อจัดซื้อเครื่องทาลายเอกสารแบบตัดตรง ทาลายครั้งละ 10
แผ่น จานวน 1 เครื่อง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 (ตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลาดับ
ที่ 50 )
ค่าจัดซื้อตู้โชว์กระจกวัสดุอลูมิเนียม

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับเก็บงานเอกสารทั่วไป จานวน 1
เครื่อง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562 (ตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 101 ลาดับที่ 54 )
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

2,054,112

บาท

รวม

1,558,032

บาท

รวม

1,558,032

บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล (สานักงานปลัด) จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ผู้อานวยการกองช่าง (2)วิศวกรโยธา (3) นายช่างโยธา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

จานวน

748,080

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ส่วนตาบล ให้แก่ นายช่าง
โยธา จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท

จานวน

24,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนงบประมาณให้แก่สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลาภู
- เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนอง
บัวลาภู จานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 636,708 บาท ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
4.ผู้ช่วยนายช่างสารวจ จานวน 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

จานวน

42,000

บาท

636,708

บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 5 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 107,244 บาท ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
4.ผู้ช่วยนายช่างสารวจ จานวน 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนอง
บัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงิน
เดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
4.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

107,244

บาท

รวม
รวม

496,080

บาท
5,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ

5,000

บาท

รวม

326,080

บาท

จานวน

181,600

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ฯลฯ
จานวน 181,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป
จานวน

84,480

บาท

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 84,480
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ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนต่างๆ

จานวน

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จานวน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ

รวม

160,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
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หน้า : 59/81

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้าบาดาล ฯลฯ

20,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:04

หน้า : 60/81

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

20,000

บาท

วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ราย
จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้า - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัว
วาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ

5,000

บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

1,000,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,000,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,000,000

บาท

300,000

บาท

300,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
งานไฟฟ้าถนน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจ่ายเป็น จานวน
ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 สายบ้านโนนสวาท
- บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
นากลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนสวาท หมู่
ที่ 2 สายบ้านโนนสวาท - บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9 จานวน 300,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
หน้าที่ 53 ลาดับที่ 56 )
อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า เพื่อการเกษตรบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 สายบ้าน
พ่อสมัย เกษสวนจิต ไปเชื่อมต่อบ้านชัยมงคล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
นากลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า เพื่อการเกษตรบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 4 สายบ้านพ่อสมัย เกษสวนจิต ไปเชื่อมต่อบ้านชัย
มงคล จานวน 300,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
หน้าที่ 54 ลาดับที่ 58 )

จานวน
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จานวน

150,000

บาท

อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจ่ายเป็น จานวน
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเพื่อการอยู่อาศัย บ้านท่าอุทัย หมู่ที่ 1 สานักสงฆ์คุ้ม
ทุ่งโสภา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
นากลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเพื่อการอยู่อาศัย บ้านท่า
อุทัย หมู่ที่ 1 สานักสงฆ์คุ้มทุ่งโสภา จานวน 150,000 บาท

150,000

บาท

100,000

บาท

อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเพื่อการเกษตร บ้านท่าอุทัย หมู่ที่ 1 สายวัดผาถ้า
ฆ้อง - วัดผาผึ้ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
นากลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเพื่อการเกษตร บ้านท่า
อุทัย หมู่ที่ 1 สายวัดผาถ้าฆ้อง - วัดผาผึ้ง จานวน 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
หน้าที่ 53 ลาดับที่ 57 )

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
หน้าที่ 53 ลาดับที่ 54 )
อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจ่ายเป็น จานวน
ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
นากลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านห้วย
นาหลวง หมู่ที่ 6 จานวน 100,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
หน้าที่ 53 ลาดับที่ 55 )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

110,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่าง
มีศักดิ์ศรี ให้แก่ผู้สูงอายุในตาบลอุทัยสวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทา
โครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 75 ลาดับที่ 4 )
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จานวน

10,000

บาท

โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 75 ลาดับที่ 2)

10,000

บาท

โครงการครอบครัวเปี่ยมสุขยุค 4 G
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการครอบครัวเปี่ยมสุขยุค 4 G
ให้แก่ประชาชนในตาบลอุทัยสวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทา
โครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 75 ลาดับที่ 7)
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โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีตาบลอุทัยสวรรค์

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรี
ตาบลอุทัยสวรรค์ ให้แก่ กลุ่มสตรีและประชาชน ในตาบลอุทัยสวรรค์ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับ
การจัดทาโครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 76 ลาดับที่ 10 )
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาสตรี Ladies อุทัยสวรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ จานวน
สตรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา
สตรี Ladies อุทัยสวรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ให้แก่สตรีในตาบล
อุทัยสวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 76 ลาดับที่ 9 )

20,000

บาท

10,000

บาท
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จานวน

10,000

บาท

รวม

180,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตาบลอุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็ก
และเยาวชนตาบลอุทัยสวรรค์ ให้แก่เด็กและเยาวชนในตาบลอุทัย
สวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 76 ลาดับที่ 11)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
เข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการเสริม
สร้างความรักสามัคคีและส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการเสริมสร้างความรักสามัคคีและส่ง
เสริมอัตลักษณ์ชุมชน จานวน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 68 ลาดับที่ 1 )
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จานวน

100,000

บาท

โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมทักษะด้านกีฬาให้แก่
เด็กและเยาวชน ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบลอุทัย
สวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 79 ลาดับที่ 5 )

20,000

บาท

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อุทัยสวรรค์เกมส์"
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด "อุทัยสวรรค์เกมส์" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่าย
อื่น ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ประจาสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทาป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่า
จัดทาเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อ
มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่ง
ขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถ
สุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 79 ลาดับที่ 2 )
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โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนในตาบลอุทัยสวรรค์

จานวน

30,000

รวม
รวม

20,000

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติด
ให้กับเยาวชนในตาบลอุทัยสวรรค์ ให้แก่เยาวชนและประชาชนในตาบล
อุทัยสวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 69 ลาดับที่ 3 )
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการถวายเทียนพรรษาประจาปี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการประเพณีถวายเทียน
พรรษาประจาปี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 69 ลาดับที่ 4 )

บาท
20,000 บาท
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

20,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

3,027,760

บาท

รวม

3,027,760

บาท

รวม

3,027,760

บาท

จานวน

300,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นา
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และประชาชนใน
ตาบลอุทัยสวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 79 ลาดับที่ 1 )
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3
จานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 52 ลาดับที่ 52 )

หน้า : 70/81

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:05

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

จานวน

100,000

บาท

300,000

บาท

300,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จานวน 1 แห่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 57 ลาดับที่ 75)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาขอนแก่น หมู่ที่ 5 สายบ้าน จานวน
ครูวิรุฬ - วัดบ้านซาขอนแก่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ซาขอนแก่น หมู่ที่ 5 สายบ้านครูวิรุฬ - วัดบ้านซาขอนแก่น กว้าง 4
เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 50 ลาดับที่ 36)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 10 สาย
หน้าวัดหนองกุงศรี - บ้านนายคูณ - บ้านนายอ้อ สอนน้อย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองกุงศรี หมู่ที่ 10 สายหน้าวัดหนองกุงศรี - บ้านนายคูณ - บ้านนาย
อ้อ สอนน้อย กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทาง 0.50 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 50 ลาดับที่ 38 )

จานวน
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จานวน

200,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทาการ อบต.อุทัย จานวน
สวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บริเวณที่ทาการ อบต.อุทัยสวรรค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร

230,000

บาท

300,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 สาย
บ้านนายคาสันต์ ประเสริฐผล - บ้านนายสมจิตร สมทาสุวรรณ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายคาสันต์ ประเสริฐผล - บ้านนายสม
จิตร สมทาสุวรรณ กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทาง 0.50 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 50 ลาดับที่ 37)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 44 ลาดับที่ 11 )
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คอนกรีต
จานวน
เสริมเหล็กบ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ 12 สายบ้านนางประเทือง ดอนคุณศรี นายพิชัย ธิมาทา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ 12 สาย
บ้านนางประเทือง ดอนคุณศรี - นายพิชัย ธิมาทา ท่อระบายน้าพร้อมบ่อ
พัก จานวน 1 จุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 52 ลาดับที่ 51)
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)

จานวน

59,360

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จานวน 44,000
บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกาหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ทางเข้าด้านหน้าที่ทาการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ฐานราก + เสาตอม่อ
ของซุ้มเฉลิมพระเกียรติให้ได้แนวขนานกับทางหลวงชนบท สาย นภ
4001
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 45 ลาดับที่ 17)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัย
สวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอดรถองค์การบริหารส่วน
ตาบลอุทัยสวรรค์ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 28 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 44 ลาดับที่ 12)

วันที่พิมพ์ : 16/8/2562 15:33:05

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวัง จานวน
ประทุม หมู่ที่ 9 สายหลักหมู่บ้านวังประทุม (บ้านนายสมร เลขตะโก - บ้าน
นายสุพจน์ บาเพ็ญศิล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวังประทุม หมู่ที่ 9 สายหลักหมู่บ้านวังประทุม (บ้าน
นายสมร เลขตะโก - บ้านนายสุพจน์ บาเพ็ญศิล กว้าง 5 เมตร ยาว 230
เมตร หนา 0.04 เมตร
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300,000

บาท

138,400

บาท

100,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. 2561- 2565 ) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้า 3
ลาดับที่ 1
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
จานวน
คอนกรีต บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8 สายศาลากลางบ้าน - บ้านนางติ๋ม นามรักษ์ บ้านนายนิคม อินทฤชัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8 สายศาลากลางบ้าน - บ้านนางติ๋ม
นามรักษ์ - บ้านนายนิคม อินทฤชัย กว้าง 5 เมตร ยาว 103 เมตร หนา
เฉลี่ย 4 เซนติเมตร ไม่มีไหล่ทาง คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 515.00
ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 33)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ 7 สาย จานวน
ดอนตาปู่
- เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองไพบูลย์ หมู่
ที่ 7 สายดอนตาปู่ กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,600 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 52 ลาดับที่ 48)
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ 7 สาย จานวน
ไร่พ่อสุมิตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองไพบูลย์ หมู่
ที่ 7 สายไร่พ่อสุมิตร กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หรื่อคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

หน้า : 74/81

100,000

บาท

100,000

บาท

300,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 52 ลาดับที่ 49)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ 7 สาย จานวน
หน้าวัดภูถ้วยทอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองไพบูลย์ หมู่
ที่ 7 สายหน้าวัดภูถ้วยทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 52 ลาดับที่ 47)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 11 - ป่า
จานวน
สาธารณะประโยชน์ (บ๊ะออนซอน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 11
- ป่าสาธารณะประโยชน์ (บ๊ะออนซอน) กว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 51 ลาดับที่ 45)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

80,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเกษตรอินทรีย์แบบวิถีพอเพียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเกษตรอินทรีย์แบบวิถีพอ
เพียง ให้แก่ประชาชนในตาบลอุทัยสวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทา
โครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 39 ลาดับที่ 3 )
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โครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรตาบลอุทัยสวรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จานวน
การผลิตพืชตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตร
ตาบลอุทัยสวรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวคิด ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในตาบลอุทัยสวรรค์ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม
สาหรับการจัดทาโครงการ

30,000

บาท

30,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 40 ลาดับที่ 4 )
โครงการอบรมทาปุ๋ยหมักชีวภาพให้แก่เกษตรกรในตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมทาปุ๋ยหมักชีวภาพให้
แก่เกษตรกรในตาบล ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในตาบลอุทัย
สวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 40 ลาดับที่ 6 )

จานวน
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

150,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการการบริหารจัดการน้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคาร
น้าใต้ดิน) ขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการการบริหารจัดการน้าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้าใต้ดิน) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ ให้แก่พื้นที่ในตาบลอุทัยสวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 63 ลาดับที่ 1 )
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จานวน

10,000

บาท

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทา
โครงการ

20,000

บาท

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ให้
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง และประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการ
จัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 64 ลาดับที่ 5 )

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 64 ลาดับที่ 7 )
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จานวน

20,000

บาท

โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และประชาชน โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม
สาหรับการจัดทาโครงการ

50,000

บาท

โครงการอบรมเพาะพันธ์ต้นกล้าป่าไม้พื้นถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเพาะพันธ์ต้นกล้า
ป่าไม้พื้นถิ่น ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และประชาชนในตาบลอุทัย
สวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 63 ลาดับที่ 2 )

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 64 ลาดับที่ 8 )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

11,006,305

บาท

รวม

11,006,305

บาท

รวม

11,006,305

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบ
แทนพนักงานและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

175,429

บาท

61,927

บาท

7,491,600

บาท

2,592,000

บาท

งบกลาง
งบกลาง

- เป็นไปหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสานักงาน กจ. ก.ท. และก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทางานให้
แก่นายจ้าง โดยคานวนในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
ปี บริบูรณ์ขั้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในเขตตาบลอุทัยสวรรค์
ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จานวน 616 ราย จานวน 4,435,200 บาท
ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จานวน 259 ราย จานวน 2,175,600 บาท
ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จานวน 73 ราย จานวน 700,800 บาท
ผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป จานวน 15 ราย จานวน 180,000 บาท

จานวน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ
. 2542
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ที่ได้แสดงความจานง ในเขตตาบล
อุทัยสวรรค์ จานวน 270 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ และมติสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ
. 2542
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ จานวน 25 ราย

จานวน

150,000

บาท

166,349

บาท

125,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

214,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ
. 2542
มาตรา 16
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
สารองจ่าย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณี
จาเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
โครงการดาเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นขององค์การ จานวน
บริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ ในอัตรา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
- เป็นไประเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลอุทัย
สวรรค์ จานวน 30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็ดบานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท) คานวนตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจาปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติบาเหน็ดบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็ดบานนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3.หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็ดบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
โครงการดาเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

งบกลาง

งบกลาง

125,000

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

175,429

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

7,491,600
61,927

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

214,000

สารองจ่าย

166,349

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,592,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

636,708

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

24,000

149,562

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
โครงการดาเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอุทัยสวรรค์

125,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

งบกลาง

งบกลาง

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

175,429

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,491,600

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

61,927

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

214,000

สารองจ่าย

166,349

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,592,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

42,120

42,120

2,145,600

2,145,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

86,400

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

42,120

42,120

118,440

1,760,676

3,096,324

3,360

132,000

159,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

430,938

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

107,244

24,000

เงินเดือนพนักงาน

748,080

752,040

42,000

42,000

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทน

5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

144,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
ค่าจ้างเหมาในการ
กาจัดขยะ
ค่าจ้างเหมาบริการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

181,600

ค่าจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป

84,480

ค่าธรรมเนียมและการ
ลงทะเบียนต่างๆ

30,000

10,000

50,000

ค่าบริการพื้นที่เก็บ
ข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์
ค่าปรับปรุงดูแลและ
บริการเวปไซต์ อบต.
โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

6,000
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แผนงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

36,000

24,000

221,000

412,244

1,171,326

328,200

3,449,300

6,448,946

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

284,520

284,520

เงินประจาตาแหน่ง

228,000

312,000

50,000

70,000

110,000

307,000

ค่าจ้างเหมาในการ
กาจัดขยะ

300,000

300,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

110,000

301,600

ค่าจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป

1,218,960

1,303,440

ค่าธรรมเนียมและการ
ลงทะเบียนต่างๆ

380,000

460,000

ค่าบริการพื้นที่เก็บ
ข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์

7,000

7,000

ค่าปรับปรุงดูแลและ
บริการเวปไซต์ อบต.

25,000

25,000

เงินเดือนพนักงาน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทน

แผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,000
53,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

6,000

65,000

65,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

เข้าร่วมโครงการ
เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ ในการเสริม
สร้างความรักสามัคคี
และส่งเสริมอัตลักษณ์
ชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้อง
ถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในกรณีครบ
วาระหรือกรณีแทน
ตาแหน่งที่ว่าง
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการการบริหาร
จัดการน้าตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน้าใต้ดิน)
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอุทัยสวรรค์

50,000

โครงการเกษตร
อินทรีย์แบบวิถีพอ
เพียง

20,000

โครงการแก่อย่างมีคุณ
ค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด "อุทัย
สวรรค์เกมส์"

30,000

50,000

100,000

โครงการครอบครัว
เปี่ยมสุขยุค 4 G

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตาบล
โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการถวายเทียน
พรรษาประจาปี

50,000
20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เข้าร่วมโครงการ
เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ ในการเสริม
สร้างความรักสามัคคี
และส่งเสริมอัตลักษณ์
ชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้อง
ถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในกรณีครบ
วาระหรือกรณีแทน
ตาแหน่งที่ว่าง

480,000

480,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

250,000

300,000

โครงการการบริหาร
จัดการน้าตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน้าใต้ดิน)
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอุทัยสวรรค์

50,000

โครงการเกษตร
อินทรีย์แบบวิถีพอ
เพียง

20,000

โครงการแก่อย่างมีคุณ
ค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด "อุทัย
สวรรค์เกมส์"

100,000

โครงการครอบครัว
เปี่ยมสุขยุค 4 G
โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตาบล

10,000
50,000

50,000

20,000

20,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการถวายเทียน
พรรษาประจาปี

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลในวันปี
ใหม่
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์
โครงการฝึกอบรมจัด
ตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาชีพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

10,000

โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพสตรีตาบลอุทัย
สวรรค์

20,000

โครงการพัฒนาปรับ
ปรุง ระบบการให้
บริการ อินเตอร์เน็ต
โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู
สังกัด ศพด. องค์การ
บริหารส่วนตาบลอุทัย
สวรรค์
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นาสตรี
Ladies อุทัยสวรรค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สตรี
โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลในวันปี
ใหม่

15,000

15,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์

15,000

15,000

โครงการฝึกอบรมจัด
ตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

150,000

150,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

10,000

โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพสตรีตาบลอุทัย
สวรรค์

20,000

โครงการพัฒนาปรับ
ปรุง ระบบการให้
บริการ อินเตอร์เน็ต
โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู
สังกัด ศพด. องค์การ
บริหารส่วนตาบลอุทัย
สวรรค์

50,000

30,000

50,000

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นาสตรี
Ladies อุทัยสวรรค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สตรี

10,000

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000
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แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.อุทัยสวรรค์
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา)
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อุทัยสวรรค์
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนตาบลอุทัย
สวรรค์

10,000

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะในชุมชน
โครงการอบรมความรู้
ให้แก่เกษตรตาบลอุทัย
สวรรค์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
พืชตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

30,000

โครงการอบรม
คุณธรรม หรือ
จริยธรรมให้แก่
บุคลากร ของ อบต
.อุทัยสวรรค์
โครงการอบรมทักษะ
ด้านกีฬาให้แก่เด็กและ
เยาวชน

20,000

หน้า : 10/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.อุทัยสวรรค์

125,800

125,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา)
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อุทัยสวรรค์

83,620

83,620

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

362,600

362,600

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนตาบลอุทัย
สวรรค์

10,000

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะในชุมชน

30,000

โครงการอบรมความรู้
ให้แก่เกษตรตาบลอุทัย
สวรรค์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
พืชตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โครงการอบรม
คุณธรรม หรือ
จริยธรรมให้แก่
บุคลากร ของ อบต
.อุทัยสวรรค์
โครงการอบรมทักษะ
ด้านกีฬาให้แก่เด็กและ
เยาวชน

20,000

20,000

20,000

หน้า : 11/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการอบรมทาปุ๋ย
หมักชีวภาพให้แก่
เกษตรกรในตาบล

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

โครงการอบรมเพื่อต่อ
ต้านยาเสพติดให้กับ
เยาวชนในตาบลอุทัย
สวรรค์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย
การจดทะเบียน
พาณิชย์ การขอ
อนุญาตประกอบการ
ควบคุมประเภทที่ 2
การประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ให้แก่ผู้ที่อยู่ใน
ข่ายที่จะต้องชาระภาษี
และขออนุญาต ภายใน
เขตพื้นที่ตาบลอุทัย
สวรรค์
โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ
.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
การแก้ไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลอุทัยสวรรค์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นาด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการอบรมเพาะ
พันธ์ต้นกล้าป่าไม้พื้น
ถิ่น

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

20,000

20,000

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 12/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการอบรมทาปุ๋ย
หมักชีวภาพให้แก่
เกษตรกรในตาบล

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นาด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

20,000

โครงการอบรมเพาะ
พันธ์ต้นกล้าป่าไม้พื้น
ถิ่น

20,000

โครงการอบรมเพื่อต่อ
ต้านยาเสพติดให้กับ
เยาวชนในตาบลอุทัย
สวรรค์

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย
การจดทะเบียน
พาณิชย์ การขอ
อนุญาตประกอบการ
ควบคุมประเภทที่ 2
การประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ให้แก่ผู้ที่อยู่ใน
ข่ายที่จะต้องชาระภาษี
และขออนุญาต ภายใน
เขตพื้นที่ตาบลอุทัย
สวรรค์

20,000

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ
.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอุทัยสวรรค์

10,000

10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
การแก้ไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลอุทัยสวรรค์

16,000

16,000

หน้า : 13/26
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

50,000
10,000

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ค่าวัสดุ
งบดาเนินงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000

10,000

วัสดุสานักงาน

25,000

10,000

วัสดุอื่น

5,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์

5,000

5,000

ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ระดับ 1-2
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะ
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานัก
งาน

1,800

หน้า : 14/26
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

โครงการอบรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ
490,000

510,000

5,000

5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

70,000

100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

90,000

480,000

480,000

20,000

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

50,000
1,119,061

1,119,061
5,000

5,000

วัสดุก่อสร้าง

30,000

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000

40,000

170,000

205,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

5,000
12,000

12,000

500,000

500,000

ค่าบริการไปรษณีย์

15,000

25,000

ค่าบริการโทรศัพท์

100,000

100,000

2,400

2,400

ค่าไฟฟ้า
ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ระดับ 1-2

1,800

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะ

21,000

21,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานัก
งาน

6,400

6,400
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝ่ ุน
ค่าจัดซื้อเครื่องทาลาย
เอกสารแบบตัดตรง
ทาลายครั้งละ 10 แผ่น

20,000

ค่าจัดซื้อตู้โชว์กระจก
วัสดุอลูมิเนียม

5,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
ทึบ
ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ พร้อม
เก้าอี้

4,800

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
ระดับ 1-2

4,800

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนก
ประสงค์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อถังน้าคูลเลอร์
ค่าจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
ค่าจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์ สาหรับ
เก็บงานเอกสารทั่วไป
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
ข้อแข็ง

3,200

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 16/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝ่ ุน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
13,000

20,000

ค่าจัดซื้อตู้โชว์กระจก
วัสดุอลูมิเนียม

5,500
5,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ พร้อม
เก้าอี้
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

5,500

4,800
2,800

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
ระดับ 1-2

ค่าครุภัณฑ์

13,000

ค่าจัดซื้อเครื่องทาลาย
เอกสารแบบตัดตรง
ทาลายครั้งละ 10 แผ่น

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
ทึบ

งบลงทุน

รวม

2,800
4,800

8,500

8,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนก
ประสงค์

18,000

18,000

ค่าจัดซื้อถังน้าคูลเลอร์

10,000

10,000

ค่าจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม

14,000

14,000

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

34,000

34,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)

12,900

12,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์ สาหรับ
เก็บงานเอกสารทั่วไป
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

3,200

40,000

40,000

9,500

9,500

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
ข้อแข็ง
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์
ขนาด 12 นิ้ว
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิก
เซล
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
ค่าติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3

งบลงทุน

300,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านซาขอนแก่น หมู่ที่
5 สายบ้านครูวิรุฬ วัดบ้านซาขอนแก่น

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่
10 สายหน้าวัดหนองกุ
งศรี - บ้านนายคูณ บ้านนายอ้อ สอนน้อย

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่
6 สายบ้านนายคาสันต์
ประเสริฐผล - บ้านนาย
สมจิตร สมทาสุวรรณ

200,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 18/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์
ขนาด 12 นิ้ว
ค่าครุภัณฑ์

9,000

9,000

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิก
เซล

16,000

16,000

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง

100,000

100,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3
งบลงทุน

300,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านซาขอนแก่น หมู่ที่
5 สายบ้านครูวิรุฬ วัดบ้านซาขอนแก่น

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่
10 สายหน้าวัดหนองกุ
งศรี - บ้านนายคูณ บ้านนายอ้อ สอนน้อย

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่
6 สายบ้านนายคาสันต์
ประเสริฐผล - บ้านนาย
สมจิตร สมทาสุวรรณ

200,000

หน้า : 19/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณที่ทาการ
อบต.อุทัยสวรรค์

230,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านท่าอุทัยเหนือ
หมู่ที่ 12 สายบ้านนาง
ประเทือง ดอนคุณศรี นายพิชัย ธิมาทา

300,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k)

59,360

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติฯ ทาง
เข้าด้านหน้าที่ทาการ

50,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารโรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลอุทัยสวรรค์

150,000

โครงการปรับปรุงถนน
คสล. โดยการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9
สายหลักหมู่บ้านวังประ
ทุม (บ้านนายสมร เลข
ตะโก - บ้านนายสุพจน์
บาเพ็ญศิล

300,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8
สายศาลากลางบ้าน บ้านนางติ๋ม นามรักษ์ บ้านนายนิคม อิน
ทฤชัย

138,400

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 20/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณที่ทาการ
อบต.อุทัยสวรรค์

230,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านท่าอุทัยเหนือ
หมู่ที่ 12 สายบ้านนาง
ประเทือง ดอนคุณศรี นายพิชัย ธิมาทา

300,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k)

59,360

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติฯ ทาง
เข้าด้านหน้าที่ทาการ

50,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารโรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลอุทัยสวรรค์

150,000

โครงการปรับปรุงถนน
คสล. โดยการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9
สายหลักหมู่บ้านวังประ
ทุม (บ้านนายสมร เลข
ตะโก - บ้านนายสุพจน์
บาเพ็ญศิล

300,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8
สายศาลากลางบ้าน บ้านนางติ๋ม นามรักษ์ บ้านนายนิคม อิน
ทฤชัย

138,400

หน้า : 21/26

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:36:03

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านหนองไพบูลย์ หมู่
ที่ 7 สายดอนตาปู่

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านหนองไพบูลย์ หมู่
ที่ 7 สายไร่พ่อสุมิตร

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านหนองไพบูลย์ หมู่
ที่ 7 สายหน้าวัดภูถ้วย
ทอง

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก สายบ้านโพธิ์
ศรีสมพร หมู่ที่ 11 ป่าสาธารณะประโยชน์
(บ๊ะออนซอน)

300,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุขให้
กับหมูบ้านในเขตพื้นที่
ตาบลอุทัยสวรรค์
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่ศูนย์เอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดหนองบัวลาภู
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัดสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
(สพฐ.)

240,000

หน้า : 22/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านหนองไพบูลย์ หมู่
ที่ 7 สายดอนตาปู่

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านหนองไพบูลย์ หมู่
ที่ 7 สายไร่พ่อสุมิตร

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านหนองไพบูลย์ หมู่
ที่ 7 สายหน้าวัดภูถ้วย
ทอง

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก สายบ้านโพธิ์
ศรีสมพร หมู่ที่ 11 ป่าสาธารณะประโยชน์
(บ๊ะออนซอน)

300,000

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุขให้
กับหมูบ้านในเขตพื้นที่
ตาบลอุทัยสวรรค์

240,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่ศูนย์เอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดหนองบัวลาภู

30,000

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัดสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
(สพฐ.)

2,040,000

2,040,000

หน้า : 23/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร บ้านโนนสวาท
หมู่ที่ 2 สายบ้านโนน
สวาท - บ้านวังประทุม
หมู่ที่ 9

300,000

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่า เพื่อ
การเกษตรบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 4 สาย
บ้านพ่อสมัย เกษสวน
จิต ไปเชื่อมต่อบ้านชัย
มงคล

300,000

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่าเพื่อ
การเกษตร บ้านท่า
อุทัย หมู่ที่ 1 สายวัดผา
ถ้าฆ้อง - วัดผาผึ้ง

150,000

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่าเพื่อ
การอยู่อาศัย บ้านท่า
อุทัย หมู่ที่ 1 สานัก
สงฆ์คุ้มทุ่งโสภา

150,000

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่
บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่
6

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร บ้านโนนสวาท
หมู่ที่ 2 สายบ้านโนน
สวาท - บ้านวังประทุม
หมู่ที่ 9

300,000

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่า เพื่อ
การเกษตรบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 4 สาย
บ้านพ่อสมัย เกษสวน
จิต ไปเชื่อมต่อบ้านชัย
มงคล

300,000

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่าเพื่อ
การเกษตร บ้านท่า
อุทัย หมู่ที่ 1 สายวัดผา
ถ้าฆ้อง - วัดผาผึ้ง

150,000

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่าเพื่อ
การอยู่อาศัย บ้านท่า
อุทัย หมู่ที่ 1 สานัก
สงฆ์คุ้มทุ่งโสภา

150,000

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่
บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่
6

100,000

หน้า : 25/26

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:36:03

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่สานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดหนอง
บัวลาภู

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

20,000

อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนใน
ตาบลอุทัยสวรรค์
อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการกีฬาของเด็ก
นักเรียนและเยาวชน
ในตาบลอุทัยสวรรค์
รวม

11,006,305

230,000

3,027,760

220,000

110,000

3,054,112

1,306,702

386,000

หน้า : 26/26

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:36:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่สานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดหนอง
บัวลาภู

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนใน
ตาบลอุทัยสวรรค์

รวม

20,000

120,000

120,000

อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการกีฬาของเด็ก
นักเรียนและเยาวชน
ในตาบลอุทัยสวรรค์

50,000

50,000

รวม

5,634,345

737,000

14,287,776

40,000,000

