
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี

อําเภอ ไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 29,881,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,687,800 บาท
งบบุคลากร รวม 4,759,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

     - เพือจ่ายเป็น  เงินเดือน ให้แก่
        นายก อบต.บ้องตี และ รอง นายก อบต.บ้องตี
       1. นายก อบต.บ้องตี 
           ( 20,400 บาท x 1 คน x 12 เดือน )  =  244,800 บาท
       2. รองนายก อบต.บ้องตี 
           ( 11,220 บาท x 2 คน x 12 เดือน )  =  269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     - เพือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่
        นายก อบต.บ้องตี  และ รองนายก อบต.บ้องตี     
       1. นายก อบต.บ้องตี 
           ( 1,750 บาท x 1 คน x 12 เดือน )  =   21,000 บาท
       2. รองนายก อบต.บ้องตี 
           ( 880 บาท x 2 คน x 12 เดือน )  =   21,120 บาท
  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     - เพือจ่ายเป็น  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่ 
       นายก อบต.บ้องตี  และ รองนายก อบต.บ้องตี 
       1. นายก อบต.บ้องตี 
           ( 1,750 บาท x 1 คน x 12 เดือน )  =  21,000 บาท
       2. รองนายก อบต.บ้องตี 
           ( 880 บาท x 2 คน x 12 เดือน )  =  21,120 บาท         

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

     - เพือจ่ายเป็น  เงินค่าตอบแทน ให้แก่
        เลขานุการนายก อบต.บ้องตี  
        ( 7,200 บาท x 1 คน x 12  เดือน ) =  86,400 บาท       

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  12:58:39 หน้า : 1/35



เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 849,600 บาท
     - เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทน  ให้แก่
       ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และ เลขานุการสภา    
       1. เงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต.บ้องตี 
           ( 11,220 บาท x 1 คน x 12 เดือน )  = 134,640 บาท
       2. เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.บ้องตี 
           ( 9,180 บาท x 1 คน x 12 เดือน )  = 110,160 บาท 
       3. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.บ้องตี  
           ( 7,200 บาท x 6 คน x 12 เดือน )  =  518,400 บาท
       4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.บ้องตี 
           ( 7,200 บาท x 1 คน x 12 เดือน )  =  86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,225,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,892,460 บาท

     - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังฯ  
       ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน
       เงินอืนๆ ทีมีสิทธิทีได้รับตามกฎหมายกําหนด
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2542   
       1. เงินเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  =  406,020 บาท 
           ( 33,560 บาท  x 12  เดือน )  =  402,720 บาท  
           เงินปรับปรุงเงินเดือน 
           ( 550 บาท x 6 เดือน )  =  3,300 บาท
       2. เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด  =  366,060 บาท 
           ( 30,220 บาท x 12 เดือน )  =  362,640 บาท
           เงินปรับปรุงเงินเดือน   
           ( 570 บาท x 6 เดือน )  =  3,420 บาท
       3. เงินเดือนนักวิชาการศึกษา  =  182,880 บาท 
           ( 15,060 บาท x 12 เดือน )  =  180,720 บาท
           เงินปรับปรุงเงินเดือน  
           ( 360 บาท x 6 เดือน )  =  2,160 บาท
       4. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน  =  282,300 บาท
           ( 23,340 บาท  x 12  เดือน )  =  280,080 บาท   
           เงินปรับปรุงเงินเดือน 
           ( 370 บาท x 6 เดือน )  =  2,220 บาท
       5. เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน = 305,640 บาท  
           ( 25,270 บาท  x 12  เดือน ) =  404,240 บาท    
           เงินปรับปรุงเงินเดือน   
           ( 400 บาท x 6 เดือน )  =  2,400 บาท
       6. เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล  =  192,360 บาท
           ( 15,840 บาท x 12  เดือน )  =  190,080 บาท       
           เงินปรับปรุงเงินเดือน    
           ( 380 บาท x 6 เดือน )  =  2,280 บาท
       7. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ  =  157,200 บาท 
           ( 12,970 บาท x 12  เดือน )  =  155,640 บาท    
           เงินปรับปรุงเงินเดือน 
           ( 260 บาท x 6 เดือน )  =  1,560 บาท 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,780 บาท
      - เพือจ่ายเป็น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ 
        เจ้าพนักงานธุรการ 
        ( 315 บาท x 12 เดือน )  =  3,780 บาท       
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ดังนี
       1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (บริหารท้องถิน ระดับต้น) 
           ( 4,000 บาท x 12 เดือน )  =  48,000 บาท
       2. หัวหน้าสํานักปลัด (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) 
           ( 3,500 บาท x 12 เดือน )  =  42,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 246,240 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําให้ลูกจ้างประจํา ตามแผนอัตรากําลังฯ
       ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน    
       เงินอืนๆ ทีมีสิทธิทีได้รับตามกฎหมายกําหนด   
       นักจัดการงานทัวไป  =  246,240 บาท 
       ( 20,360 บาท  x 12  เดือน ) = 244,320 บาท    
       เงินปรับปรุงเงินเดือน 
       ( 320 บาท x 6 เดือน )  =  1,920 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 731,880 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังฯ    
          แยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทัวไป ดังนี
          พนักงานจ้างตามภารกิจ  =  407,880 บาท
          1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
              ( 11,460 บาท  x 12  เดือน )  =  137,520 บาท
          2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
              ( 10,180 บาท  x 12  เดือน )  =  122,160 บาท
          3. พนักงานขับรถยนต์          
              ( 12,350 บาท  x 12  เดือน )  =  148,200 บาท
          พนักงานจ้างทัวไป  =  324,000 บาท
          1. นักการภารโรง      
             ( 9,000 บาท  x 12  เดือน )  =  108,000 บาท
          2. คนงานทัวไป         
             ( 9,000 บาท  x  2 อัตรา x 12  เดือน )  =  216,000 บาท   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 93,120 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังฯ
       แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทัวไป ดังนี
       เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
       พนักงานจ้างตามภารกิจ   =  57,120 บาท
       1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
           ( 1,825 บาท  x 12  เดือน )  =  21,900 บาท
       2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
           ( 2,000 บาท  x 12  เดือน )  =  24,000 บาท
       3. พนักงานขับรถยนต์             
           ( 935 บาท  x 12  เดือน )  =  11,220 บาท
       พนักงานจ้างทัวไป   =  36,000 บาท
       1. นักการภารโรง          
           ( 1,000 บาท  x 12  เดือน )  =  12,000 บาท
       2. คนงานทัวไป            
          ( 1,000 บาท  x 2 อัตรา x 12  เดือน )  =  24,000 บาท 
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เงินเบียกันดาร จํานวน 168,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินเบียกันดาร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
        ลูกจ้างประจํา ทีปฏิบัติหน้าทีในพืนทีกันดาร-เสียงภัย 
        ตามประกาศของทางราชการ

งบดําเนินงาน รวม 2,883,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท

     - เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  
       เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
       (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
       ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
       ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
       ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
       ส่วนท้องถิน 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
       เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
       และ ทีแก้ไขเพิมเติม ถึง พ.ศ.2549 (ฉบับที 3) 
     - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
        ของบุตร (ฉบับที 5) พ.ศ. 2548 
     - เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเกียวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการ
       ของผู้บริหารท้องถิน หนังงสอกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3
        /ว 4188 ลงวันที 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2548 และหนังสือ ที มท 
       0809.3/ว 4522  ลงวันที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทําเว็บไซต์
       ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด   ค่าจ้างเหมายามดูแลสํานักงาน  
       ค่าจ้างทําป้าย   ค่าจ้างเหมาแรงงาน   ค่าจ้างเหมาทําของ  
       ค่าจ้างค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นต่อ
       การให้บริการประชาชน ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม
       ค่าเย็บหนังสือ  ค่าทําแผ่นพับ สือสิงพิมพ์หรือเอกสารวารสาร 
       ปฏิทิน เผยแพร่ต่างๆ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
       เข้ารับการประชุม สัมมนา การฝึกอบรม ตลอดจนค่าจ้างอืนๆ
       ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/
       ว7120  ลงวันที  9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เรือง หลักเกณฑ์การ
       เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 300,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
       ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน
       เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการจัดการประชุมสภาท้องถิน
       หรือ  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
       กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสังการของกระทรวง
       มหาดไทย  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ หรือ 
       การเข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี วันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ 
       เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  งานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
       วันปิยมหาราช การเตรียมการรับเสด็จฯ และ กิจกรรมอืนๆ 
       ตามนโยบายรัฐบาล 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381
       ลงวันที  28  กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
       และนอกราชการของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล 
       เพือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน
       ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการ 
       พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
       ท้องถิน 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
       เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข
       เพิมเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2559 (ฉบับที 3) ,
       พ.ศ. 2561 (ฉบับที 4)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 115  ลําดับที 4

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 180,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน 
       สมาชิกสภาท้องถินในปี พ.ศ.2562  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2 
       /ว 3028 วันที 6 มิถุนายน 2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
       งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
       ปกครองส่วนท้องถิน 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675
       ลงวันที 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 113  ลําดับที 7 

โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ
       ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี เพือจักได้
       นําผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  มาปรับปรุง
       และพัฒนางานด้านการบริการให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
       มากยิงขึน  โดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
       ของรัฐทีมีการสอนในระดับปริญญาตรี  ภายในเขตจังหวัด 
       หรือ นอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 116  ลําดับที 6
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย  
       เพือให้ทรัพย์สินนันกลับมาใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  รถยนต์
       รถจักรยานยนต์  รถบรรทุกนํา เครืองส่งโทรสาร โทรศัพท์ 
       เครืองปรับอากาศ  เครืองถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ดับเพลิง และอืนๆ
       ทีชํารุดเสียหาย
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 115 ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
       ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ  
       กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ   
       ซอง สิงพิมพ์ทีได้จากซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืมสําหรับบริการ
       ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และอืนๆ ทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรง 
       นํายาดับกลิน  ไม้กวาด เข่ง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน 
       ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง  ฯลฯ และอืนๆ ทีอยู่ใน
       ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ เบรก
       ครัช  เพลา  หัวเทียน ไขควง ประแจ นํามันเบรก น๊อตและสกรู  
       สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
       กรวยจราจร แบตเตอรีเครืองยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ และอืนๆทีอยู่ใน
       ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเชือเพลิง
       นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง
       ถ่าน ก๊าส ฯลฯ และอืนๆ ทีจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม
       เมมโมรีการ์ด  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิวเจอร์บอร์ด  
       แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ  และอืนๆ ทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
       อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable
       Disk , Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive)
       ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง
       หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  
       แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมาส์ 
       ฯลฯ  และอืนๆ ทีอยูในประเภทรายจ่ายนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 683,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของทีทําการ สํานักงาน อบต.   
       ประปาของ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมพืนบ้าน 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงาน อบต.
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 13,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร และ
       ค่าบริการอืนๆ ทีใช้ในราชการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม   เช่น 
       ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนทีดูแลเว็บไซต์ ฯลฯ 
 

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วม 
       โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
       ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
       พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง 
       ครังที 2  หน้าที 13  ลําดับที 1

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  12:58:39 หน้า : 7/35



งานบริหารงานคลัง รวม 1,903,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,618,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,618,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,034,440 บาท

     - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังฯ  
       ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน
       เงินอืนๆ ทีมีสิทธิทีได้รับตามกฎหมายกําหนด
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2542   
       1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง  =  379,360 บาท 
           ( 31,340 บาท x 12  เดือน )  =  376,080  บาท   
           เงินปรับปรุงเงินเดือน 
           ( 540 บาท x 6 เดือน ) =  3,280 บาท
       2. เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  =  139,260 บาท  
           ( 11,510 บาท x 12 เดือน )  = 138,120 บาท    
           เงินปรับปรุงเงินเดือน     
           ( 190 บาท x 6 เดือน )  =  1,140 บาท
       3. เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ  =  139,260 บาท 
           ( 11,510 บาท  x 12 เดือน )  =  138,120 บาท
           เงินปรับปรุงเงินเดือน   
           ( 190 บาท x 6 เดือน )  =  1,140 บาท
       4. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ  =  139,260 บาท  
           ( 11,510 บาท x 12 เดือน ) = 138,120 บาท    
           เงินปรับปรุงเงินเดือน  
           ( 190 บาท x 6 เดือน )  =  1,140 บาท
       5. เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  =  237,300 บาท   
           ( 19,5840 บาท  x 12  เดือน )  =  234,960 บาท    
           เงินปรับปรุงเงินเดือน   
           ( 390 บาท x 6 เดือน )  =  2,340 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 63,900 บาท
     - เพือจ่ายเป็น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
       ดังนี
       1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
           ( 1,775 บาท x 12 เดือน )  =  21,300 บาท
       2. เจ้าพนักงานพัสดุ           
           ( 1,775 บาท x 12 เดือน )  =  21,300 บาท 
       3. เจ้าพนักงานธุรการ         
           ( 1,775 บาท x 12 เดือน )  =  21,300 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ดังนี
        ผู้อํานวยการกองคลัง  (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) 
        ( 3,500 บาท x 12 เดือน )  =  42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 358,320 บาท
     - เพือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ    
       ตามแผนอัตรากําลังฯ  ดังนี
       1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
           ( 15,390 บาท x 12 เดือน )  =  184,680  บาท
       2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
           ( 13,590 บาท x 12 เดือน )  =  163,080  บาท
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เงินเบียกันดาร จํานวน 120,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินเบียกันดาร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
        ลูกจ้างประจํา ทีปฏิบัติหน้าทีในพืนทีกันดาร-เสียงภัย 
        ตามประกาศของทางราชการ

งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 155,000 บาท

     - เพือจ่ายตามรายการดังนี    
       1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
           จํานวนเงิน 125,000 บาท  
           - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
              (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน 
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
             เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
             เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557          
       2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง จํานวนเงิน 30,000 บาท
           - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดําเนินการซือ
             หรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน
             ก่อสร้าง 
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 
             3652 ลงวันที  17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
       ส่วนท้องถิน 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
       เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
       และ ทีแก้ไขเพิมเติม ถึง พ.ศ.2549 (ฉบับที 3) 
     - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
        ของบุตร (ฉบับที 5) พ.ศ. 2548 
     - เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเกียวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการ
       ของผู้บริหารท้องถิน หนังงสอกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3
        /ว 4188 ลงวันที 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2548 และหนังสือ ที มท 
       0809.3/ว 4522  ลงวันที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทําเว็บไซต์
       ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด   ค่าจ้างเหมายามดูแลสํานักงาน  
       ค่าจ้างทําป้าย   ค่าจ้างเหมาแรงงาน   ค่าจ้างเหมาทําของ  
       ค่าจ้างค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นต่อ
       การให้บริการประชาชน ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม
       ค่าเย็บหนังสือ  ค่าทําแผ่นพับ สือสิงพิมพ์หรือเอกสารวารสาร 
       ปฏิทิน เผยแพร่ต่างๆ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
       เข้ารับการประชุม สัมมนา การฝึกอบรม ตลอดจนค่าจ้างอืนๆ
       ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/
       ว7120  ลงวันที  9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิก
       จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
       และนอกราชการของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล 
       เพือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน
       ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการ 
       พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
       ท้องถิน 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
       เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข
       เพิมเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2559 (ฉบับที 3) ,
       พ.ศ. 2561 (ฉบับที 4)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 115 ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
       อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable
       Disk ,  Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive)
       ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  
       หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง
       แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)  เมนบอร์ด  เมาส์ 
       ฯลฯ   และอืนๆ ทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 236,560 บาท
งบบุคลากร รวม 184,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 184,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 139,260 บาท

     - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังฯ  
       ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน  
       เงินอืนๆ ทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2542
       1. เงินเดือน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
           = 139,260  บาท 
           ( 11,510 บาท x 12 เดือน )  =  138,120 บาท   
           เงินปรับปรุงเงินเดือน   
           ( 190 บาท x 6 เดือน )  =  1,140 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
     - เพือจ่ายเป็น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
       พนักงานส่วนตําบลดังนี
       1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
           ( 1,775 บาท x 12 เดือน )  =  21,300 บาท

เงินเบียกันดาร จํานวน 24,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นเงินเบียกันดาร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
        ลูกจ้างประจํา ทีปฏิบัติหน้าทีในพืนทีกันดาร-เสียงภัย 
        ตามประกาศของทางราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 52,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามรายการดังนี    
       1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
           จํานวนเงิน 125,000 บาท  
           - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
              (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน 
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
             เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
             เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557          
       2. ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
           จํานวน 40,000 บาท  
           - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
             พลเรือนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตีและอาสาสมัคร
             ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของท้องถินอืน ทีได้รับคําสังแต่งตัง
             ให้ปฎิบัติหน้าทีในการดูแลความสงบ ความปลอดภัยตาม
             โครงการต่างๆ เช่น โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
             ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  การเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ 
             การดูแลรักษาความสงบความปลอดภัยในการจัดงานของ
             องค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี  หน่วยราชการในพืนที 
             วัด  โรงเรียน  
          - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
             สาธารณภัยว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกัน
             และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
       ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
       เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
       ที มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที 22 กันยายน พ.ศ. 2557 
       และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
       0801.4/ว 668  ลงวันที 27 มีนาคม  พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 103 ลําดับที 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,733,990 บาท
งบบุคลากร รวม 2,483,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,483,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,542,240 บาท

     - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ตามแผนอัตรากําลังฯ
       ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน
       เงินอืนๆ ทีมีสิทธิทีได้รับตามกฎหมายกําหนด
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2542  
        เงินเดือน ครู  จํานวน 6 อัตรา  แยกเป็น 
       1. เงินเดือน ครู  3  อัตรา  =  832,500 บาท 
           ( 22,890 บาท x 3 อัตรา x 12 เดือน )  =  824,040 บาท
           เงินปรับปรุงเงินเดือน   
           ( 470 บาท x  3 อัตรา x 6  เดือน ) = 8,460 บาท
       2. เงินเดือน ครู   3  อัตรา  = 709,740 บาท 
           ( 9,510 บาท x 3 อัตรา x 12 เดือน )  =  702,360 บาท
           เงินปรับปรุงเงินเดือน  
           ( 410 บาท x  3 อัตรา x 6  เดือน )  =  7,380 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 733,320 บาท
     - เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
       จํานวน  5  อัตรา  ดังนี
       1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                
           ( 12,350 บาท x 12 เดือน )  =  148,200  บาท
       2. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
           ( 12,180 บาท x 12 เดือน )  =  146,160  บาท
       3. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
           ( 12,050 บาท x 12 เดือน )  =  144,600  บาท
       4. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
           ( 11,940 บาท x 12 เดือน )  =  143,280  บาท
       5. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
           ( 12,590 บาท x 12 เดือน )  =  151,080  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,780 บาท
     - เพือจ่ายเป็น เงินเพิมค่าครองชีพ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
       จํานวน  5  อัตรา  ดังนี
       1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                
           (    935 บาท x 12 เดือน )  =  11,220  บาท
        2. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
           ( 1,105 บาท x 12 เดือน )  =  13,260  บาท
       3. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
           ( 1,235 บาท x 12 เดือน )  =  14,820  บาท
       4. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
           ( 1,345 บาท x 12 เดือน )  =  16,140  บาท
       5. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
           (    695 บาท x 12 เดือน )  =    8,340  บาท

เงินเบียกันดาร จํานวน 144,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินเบียกันดาร ให้แก่พนักงานครู ทีปฏิบัติหน้าที
       ในพืนทีกันดาร-เสียงภัย ตามประกาศของทางราชการ  
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท

     - เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  
       เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
       (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
        ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
        ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
        ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
           

งบลงทุน รวม 70,650 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,650 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 15,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือ เก้าอีทํางาน จํานวน 6 ตัว 
       ราคาตัวละ 2,500 บาท   รวมเป็นเงิน  15,000 บาท  
     - จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
       ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ  2561
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
       พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง 
       ครังที 3  หน้าที 19  ลําดับ 1

ค่าจัดซือตู้เอกสารบานเลือน จํานวน 18,450 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ตู้เอกสารบานเลือน  จํานวน 3 ตู้  
       ราคาตู้ละ 6,150 บาท  รวมเป็นเงิน  18,450  บาท  
       เป็นตู้เหล็กบานเลือนกระจก ขนาด   50 x 45 x 180 เซนติเมตร    
     - จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
       ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ  2561
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
       พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง 
       ครังที 3  หน้าที 19  ลําดับ 3

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน(เหล็ก) จํานวน 37,200 บาท
     - เพือจ่ายเป็น จัดซือโต๊ะทํางาน(เหล็ก) จํานวน 6 ตัว 
       ราคาตัวละ 6,200 บาท   รวมเป็นเงิน  37,200 บาท  
       ขนาด 120 เซนติเมตร 
     - จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
       ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ  2561
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
       พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง 
       ครังที 3  หน้าที 19  ลําดับ 2
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,668,578 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,259,778 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,265,570 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทําเว็บไซต์
       ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด   ค่าจ้างเหมายามดูแลสํานักงาน  
       ค่าจ้างทําป้าย   ค่าจ้างเหมาแรงงาน   ค่าจ้างเหมาทําของ  
       ค่าจ้างค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นต่อ
       การให้บริการประชาชน ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม
       ค่าเย็บหนังสือ  ค่าทําแผ่นพับ สือสิงพิมพ์หรือเอกสารวารสาร 
       ปฏิทิน เผยแพร่ต่างๆ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
       เข้ารับการประชุม สัมมนา การฝึกอบรม ตลอดจนค่าจ้างอืนๆ
       ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/
       ว7120  ลงวันที  9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิก
       จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,185,570 บาท
     - เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
       สถานศึกษา  จํานวน 1,185,570 บาท  
       1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ 
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย์   
           รวมเป็นเงิน  804,500  บาท
              1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี    
                      ( 50 คน x 20 บาท x 245 วัน )  =  245,000 บาท
              1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตีล่าง
                      ( 37 คน x 20 บาท x 245 วัน )  =  181,300 บาท
              1.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง 
                      ( 18 คน x 20 บาท  x 245 วัน )  =   88,200 บาท
              1.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ 
                      ( 60 คน x 20 บาท  x 245 วัน )  =  290,000 บาท
          ***ทุกรายการให้ถัวเฉลียจ่ายได้ตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็ก
               ของแต่ละศูนย์ทีอาจเปลียแเปลงในแต่ละภาคเรียน***
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
       0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 99  ลําดับที 3      

       2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย์  
           รวมเป็นเงิน  280,500 บาท
              2.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี     
                      ( 50 คน x 1,700 บาท )  =    85,000 บาท
              2.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตีล่าง     
                      ( 37 คน x 1,700 บาท )  =    62,900 บาท
              2.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง    
                      ( 18 คน x 1,700 บาท )  =    30,600 บาท
              2.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ   
                      ( 60 คน x 1,700 บาท )  =  102,000 บาท
          ***ทุกรายการให้ถัวเฉลียจ่ายได้ตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็ก
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               ของแต่ละศูนย์ทีอาจเปลียแเปลงในแต่ละภาคเรียน***
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
       0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 99  ลําดับที 1      

       3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
           ค่าหนังสือเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ขวบ)
           ในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย์  รวมเป็นเงิน  17,800 บาท
              3.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี         
                      ( 19 คน x 200 บาท )  =   3,800 บาท
              3.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตีล่าง     
                      ( 21 คน x 200 บาท )  =   4,200 บาท
              3.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง    
                      (   7 คน x 200 บาท )  =   1,400 บาท
              3.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ   
                      ( 42 คน x 200 บาท )  =  8,400 บาท
          ***ทุกรายการให้ถัวเฉลียจ่ายได้ตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็ก
               ของแต่ละศูนย์ทีอาจเปลียแเปลงในแต่ละภาคเรียน***
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
       0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 99  ลําดับที 1      

       4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
           ค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ขวบ) 
           ในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย์  รวมเป็นเงิน  17,800 บาท
               4.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี
                       ( 19 คน x 200 บาท )  =  3,800 บาท
               4.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตีล่าง     
                       ( 21 คน x 200 บาท )  =  4,200 บาท
               4.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง    
                       (   7 คน x 200 บาท )  =  1,400 บาท
               4.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ   
                       ( 42 คน x 200 บาท )  =  8,400 บาท
           ***ทุกรายการให้ถัวเฉลียจ่ายได้ตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็ก
               ของแต่ละศูนย์ทีอาจเปลียแเปลงในแต่ละภาคเรียน***
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
       0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 99  ลําดับที 3      

       5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
           ค่าเครืองแบบนักเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ขวบ) 
           ในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย์  รวมเป็นเงิน  26,700 บาท
               5.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี          
                       ( 19 คน x 300 บาท )  =    5,700 บาท
               5.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตีล่าง     
                       ( 21 คน x 300 บาท )  =    6,300 บาท
               5.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง    
                       (   7 คน x 300 บาท )  =    2,100 บาท

               5.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ   

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  12:58:39 หน้า : 15/35



                      ( 42 คน x 300 บาท )  =  12,600 บาท
           ***ทุกรายการให้ถัวเฉลียจ่ายได้ตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็ก
               ของแต่ละศูนย์ทีอาจเปลียแเปลงในแต่ละภาคเรียน***
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
       0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 99  ลําดับที 1      

       6. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
           ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           (3-5 ขวบ) ในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย์  
           รวมเป็นเงิน  38,270 บาท
               6.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี
                       ( 19 คน x 430 บาท )  =    8,170 บาท
               6.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตีล่าง     
                       ( 21 คน x 430 บาท )  =    9,030 บาท
               6.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง    
                       (   7 คน x 430 บาท )  =    3,010 บาท
               6.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ   
                       ( 42 คน x 430 บาท )  =  18,060 บาท
          ***ทุกรายการให้ถัวเฉลียจ่ายได้ตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็ก
               ของแต่ละศูนย์ทีอาจเปลียแเปลงในแต่ละภาคเรียน***
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
       0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 99  ลําดับที 1      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
       และนอกราชการของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล 
       เพือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน
       ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการ 
       พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
       ท้องถิน 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
       เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข
       เพิมเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2559 (ฉบับที 3) ,
       พ.ศ. 2561 (ฉบับที 4)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 115  ลําดับที 4 

ค่าวัสดุ รวม 1,994,208 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ  
       ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ
       กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ
       ซอง  สิงพิมพ์ทีได้จากซือหรือจ้างพิมพ์  นําดืมสําหรับบริการ
       ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และอืนๆ ทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซํกฟอก สบู่ แปรง
       นํายาดับกลิน ไม้กวาด เข่ง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน
       ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ  และอืนๆ  ทีอยู่ใน
       ประเภทรายจ่ายนี

 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,944,208 บาท
     - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,944,208 บาท 
       เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)   ให้แก่ 
       
       1.  โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)
             จํานวน 1,611,525 บาท
             1.1  โรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตีล่าง  =  343,000 บาท
                     ( 179 คน x 7.37 บาท x 260 วัน )  
             1.2  โรงเรียนบ้านบ้องตี     =  1,268,525 บาท
                     ( 662 คน x 7.37 บาท  x 260 วัน )  

       2.  สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  
             จํานวน 16,509 บาท
             2.1  ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านวังขะโด๊ะ 
                     (  8 คน x 7.37 บาท  x 280 วัน ) = 16,509 บาท  
      
       3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย์  
            จํานวน  316,174  บาท
            3.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี  =  95,810 บาท              
                    ( 50 คน x 7.37 บาท  x 260 วัน )                
            3.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตีล่าง = 70,900 บาท
                    ( 37 คน x 7.37 บาท x 260วัน )                
            3.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง
                    ( 18 คน x 7.37 บาท x 260 วัน ) = 34,492 บาท
            3.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ 
                    ( 60 คน x 7.37 บาท x 260 วัน ) = 114,972 บาท
        ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  

     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท 
        0816.2/ว 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 119  ลําดับที 1 
        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
       อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable
       Disk , Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive)
       ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์   กระดาษต่อเนือง
       หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง
       แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมาส์ 
       ฯลฯ  และอืนๆ ทีอยูู่ในประเภทรายจ่ายนี
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,408,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,408,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,408,800 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
       ให้แก่  สถานศึกษา สังกัดหน่วยงานอืน  ดังนี

       1. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
           ขันพืนฐาน  (สพฐ.)  จํานวน  3,364,000  บาท
           1.1  โรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตีล่าง    =  716,000 บาท 
                   ( 179 คน x 20 บาท x 200 วัน )  
           1.2  โรงเรียนบ้านบ้องตี   =  2,648,000 บาท       
                   ( 662 คน x 20 บาท x 200 วัน )  
       2.  สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  
            จํานวน  44,800  บาท
            2.1  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตําบลบ้องตี 
                    (ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านวังขะโด๊ะ) 
                    ( 8 คน x 20 บาท x 280 วัน ) 
          ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
          0816.2/ว 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที 119  ลําดับที 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชดําริ
       ด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน
       เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
       ค่าสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และ
       ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง  ฯลฯ
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
       0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง 
       ครังที 3  หน้าที 15  ลําดับที 1
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 5,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
       โรคติดต่อ เช่น ค่าวิทยากร  ค่าสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
       ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
       และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง  ฯลฯ
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
       0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 107  ลําดับที 2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
       คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
       ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
       วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  
       ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
       ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง  ฯลฯ
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
       0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง 
       ครังที 2  หน้าที 6  ลําดับที 1

โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จํานวน 10,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูล
       สัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ เช่น  ค่าสํารวจข้อมูลสัตว์
       และขึนทะเบียนสัตว์ ฯลฯ
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
       0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)
       พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง 
       ครังที 3  หน้าที 15  ลําดับที 2
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โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ จํานวน 10,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้
       ในการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
        ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
        ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 104  ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเชือเพลิง
       นํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  และอืนๆ ทีใช้ในการ
       พ่นหมอกควัน ในการกําจัดยุงและแมลงต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น ถุงมือ  
       นํายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
       แอลกอฮอล์  นํายาต่างๆ  เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เครืองมือแพทย์
       ตามความจําเป็น  ฯลฯ 
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
       ที มท 0808.2/ว 248  ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
       

งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง จํานวน 45,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของ
       หน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง ที  5.1.4  ตามโครงการ
       ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงพืนที หมู่ที 1 - 4  
       ตําบลบ้องตี  อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 122  ลําดับที 1
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เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน

จํานวน 80,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของ
       อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ดังต่อไปนี
       1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  
           หมู่บ้านบ้องตีบน     = 20,000 บาท
       2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
           หมู่บ้านบ้องตีล่าง     = 20,000 บาท
       3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
           หมู่บ้านท้ายเหมือง   = 20,000 บาท
       4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
           หมู่บ้านทุ่งมะเซอย่อ = 20,000 บาท
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 122  ลําดับที 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย ให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท
     - เพืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย ให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 
       สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการดําเนิน
       งานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังวัดกาญจนบุรี 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 121  ลําดับที 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,329,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,644,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,644,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 787,200 บาท

     - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังฯ
       ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน
       เงินอืนๆ ทีมีสิทธิทีได้รับตามกฎหมายกําหนด
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
       ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
       1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง  = 359,400 บาท   
           ( 29,680 บาท  x 12  เดือน ) = 356,160 บาท   
            เงินปรับปรุงเงินเดือน  
            ( 540 บาท x 6 เดือน ) = 3,240 บาท
       2. เงินเดือนนายช่างโยธา  = 288,540 บาท 
           ( 23,820 บาท  x 12  เดือน )  = 285,840 บาท    
            เงินปรับปรุงเงินเดือน  
           ( 450 บาท x 6 เดือน )  = 2,700 บาท
       3. เงินเดือนนายช่างโยธา  = 139,260 บาท  
           ( 11,510 บาท  x 12  เดือน )  = 138,120 บาท      
           เงินปรับปรุงเงินเดือน     
           ( 190 บาท x 6 เดือน )  = 1,140 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
     - เพือจ่ายเป็น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานส่วนตําบล
       1. นายช่างโยธา    
           ( 1,775 บาท x 12 เดือน ) =  21,300  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็น  เงินประจําตําแหน่ง  พนักงานส่วนตําบล
       1.  ผู้อํานวยการกองช่าง  (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)
            (3,500 บาท x 12 เดือน)  =  42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 661,920 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังฯ 
       แยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ดังนี
       พนักงานจ้างตามภารกิจ  =  445,920 บาท
       1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
           ( 14,000 บาท  x 12  เดือน )  =  168,000 บาท
       2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา         
           ( 11,510 บาท  x 12  เดือน )  =  138,120 บาท
       3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า        
           ( 12,060 บาท  x 12  เดือน )  =  144,720 บาท
       พนักงานจ้างทัวไป  =  216,000 บาท
       1. คนงานทัวไป  
           ( 9,000 บาท  x  2 อัตรา x 12  เดือน ) =  216,000 บาท 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ 
       พนักงานจ้างตามภารกิจ   และ พนักงานจ้างทัวไป ดังต่อไปนี
       พนักงานจ้างตามภารกิจ  =  36,000 บาท
       1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา      
           ( 1,775 บาท x 12 เดือน)  =  21,300 บาท
       2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
           ( 1,585 บาท x 12 เดือน)  =  19,020 บาท
       พนักงานจ้างทัวไป   =  24,000 บาท
       1. คนงานทัวไป        
           ( 1,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน)  =  24,000 บาท 

เงินเบียกันดาร จํานวน 72,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็น เงินเบียกันดาร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
       ทีปฏิบัติหน้าทีในพืนทีกันดาร-เสียงภัย ตามประกาศของ
       ทางราชการ 

งบดําเนินงาน รวม 535,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

     - เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  
       เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
       (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
        ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
        ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
        ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
       ส่วนท้องถิน 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
       เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
       และ ทีแก้ไขเพิมเติม ถึง พ.ศ.2549 (ฉบับที 3) 
     - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
        ของบุตร (ฉบับที 5) พ.ศ. 2548 
     - เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเกียวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการ
       ของผู้บริหารท้องถิน หนังงสอกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3
        /ว 4188 ลงวันที 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2548 และหนังสือ ที มท 
       0809.3/ว 4522  ลงวันที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทําเว็บไซต์
       ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด   ค่าจ้างเหมายามดูแลสํานักงาน  
       ค่าจ้างทําป้าย   ค่าจ้างเหมาแรงงาน   ค่าจ้างเหมาทําของ  
       ค่าจ้างค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นต่อ
       การให้บริการประชาชน ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม
       ค่าเย็บหนังสือ  ค่าทําแผ่นพับ สือสิงพิมพ์หรือเอกสารวารสาร 
       ปฏิทิน เผยแพร่ต่างๆ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
       เข้ารับการประชุม สัมมนา การฝึกอบรม ตลอดจนค่าจ้างอืนๆ
       ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/
       ว7120  ลงวันที  9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เรือง หลักเกณฑ์การ
       เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
       และนอกราชการของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล 
       เพือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน
       ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการ 
       พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
       ท้องถิน 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
       เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข
       เพิมเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2559 (ฉบับที 3) ,
       พ.ศ. 2561 (ฉบับที 4)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 115  ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย  
       เพือให้ทรัพย์สินนันกลับมาใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  อาคาร ถนน
       ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป่าล้างบ่อ   และอืนๆ ทีชํารุด
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 115  ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น 
       ฟิวส์ เทปพันสายไฟ  สายไฟฟ้า  หลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า  
       สวิตซ์ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เครืองประจุไฟ  สายอากาศ
       สําหรับวิทยุ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม 
       จอบ  เลือย  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย
       กระเบือง  สังกะสี  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ท่อนํา ตะปู  และ
       อุปกรณ์ประปา  เหล็กเส้น  แปรงทาสี ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมงาน จํานวน 150,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมงาน 
       เป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้เอกชนนิติบุคคล
       หรือบุคคลภายนอก เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่าย
       ในการจ้างออกแบบงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของ
       องค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี  ตามโครงการทีได้บรรจุไว้ใน
       แผนพัฒนาท้องถินสีปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
     - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนทีสุด 
       ที กค (กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันที  4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
       เรืองซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”  
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
       พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 115  ลําดับที 4

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,075,390 บาท
งบลงทุน รวม 4,075,390 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,075,390 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ (สายคริสจักร-สามแยกป่า
พระเทพ)

จํานวน 494,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
       หมู่ 1   สายคริสตจักร - สามแยกป่าพระเทพ   
       กว้าง 4  เมตร  ยาว 180 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
       ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร  ตามแบบและ
       รายการกําหนด และติดตังป้ายโครงการ  1 ป้าย
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
       ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
       (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลงแผน
       ครังที 3  หน้าที 2  ลําดับที 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ (สายต้นมะค่าโมง-บ้านนาง
นันทภัส  ธนศิริกุล)

จํานวน 315,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
       หมู่ 1  สายต้นมะค่าโมง - บ้านนางนันทภัส ธนศิริกุล
       กว้าง 3  เมตร   ยาว 180 เมตร   หนา 0.15 เมตร  
       ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ   0.50 เมตร  ตามแบบและ
       รายการกําหนด และติดตังป้ายโครงการ   1 ป้าย
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
       ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
       (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลงแผน
       ครังที 3  หน้าที 1  ลําดับที 5

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  12:58:39 หน้า : 25/35



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ (สายแหม่มแคท-บ้านบุญ
พอ  ปรึกษา)

จํานวน 494,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
       หมู่ 2  สายแหม่มแคท - บ้านบุญพอ ปรึกษา   
       กว้าง 4  เมตร  ยาว 180 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
       ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ   0.50 เมตร  ตามแบบและ
       รายการกําหนด และติดตังป้ายโครงการ  1 ป้าย
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
       ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
       (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลงแผน
       ครังที 3  หน้าที 4  ลําดับที 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (สายต่อจากลาดยาง-ด่าน 
ตชต.ห้วยโมง)

จํานวน 1,099,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
       หมู่ 3  สายต่อจากลาดยาง - ด่าน ตชด.ห้วยโมง
       กว้าง 4  เมตร  ยาว 400 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
       ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ   0.50 เมตร  ตามแบบและ
       รายการกําหนด และติดตังป้ายโครงการ  1 ป้าย
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
       ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
       (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลงแผน
       ครังที 3  หน้าที 5  ลําดับที 15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ (สายบ้านลุงบุญช่วย-ทุ่งมะ
เซอย่อ)

จํานวน 208,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
       หมู่ 4  สายบ้านลุงบุญช่วย - ทุ่งมะเซอย่อ
       กว้าง 5  เมตร  ยาว 60 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
       ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ   0.50 เมตร  ตามแบบและ
       รายการกําหนด และติดตังป้ายโครงการ  1 ป้าย
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
       ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
       (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลงแผน
       ครังที 3  หน้าที 8  ลําดับที 21

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ ๒ (สายศาลาประชา
คม ม.๒)

จํานวน 345,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าทําการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต
       หมู่ 2  สายศาลาประชาคมหมู่ 2
       กว้าง 4  เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.04 เมตร 
       หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  ตามแบบและ
       รายการกําหนด และติดตังป้ายโครงการ  1 ป้าย
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
       ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
       (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลงแผน
       ครังที 3  หน้าที 5  ลําดับที 14
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ ๔ (สายซอย
สุพรรณ)

จํานวน 1,038,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าทําการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต
       หมู่ 4  สายซอยสุพรรณ
       กว้าง 5  เมตร  ยาว 500 เมตร  หนา 0.04 เมตร 
       หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่2,500 ตารางเมตร  ตามแบบและ
       รายการกําหนด และติดตังป้ายโครงการ  1 ป้าย
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
       ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
       (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลงแผน
       ครังที 3  หน้าที 8  ลําดับที 22

โครงการติดตังเครืองกรองนํา  หมู่ที ๑ จํานวน 82,390 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าทําการติดตังเครืองกรองนํา หมู่ 1
       ณ ระบบประปาต้นตาล   เป็นถังรูปทรงกระบอก 
       ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.15 เมตร   สูง 1.20 เมตร  
       ระบบกรองความเร็วภายใต้แรงดัน สามารถใช้แรงดันนํา
       ล้างทรายได้ในตัว ความสามารถในการกรองไม่น้อยกว่า 
       7 ลูกบาศก์เมตร /ชัวโมง ตามแบบและรายการกําหนด 
       และติดตังป้ายโครงการ  1 ป้าย
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
       ตําบล พ.ศ. 2537 และเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
       (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลงแผน
       ครังที 3  หน้าที 11  ลําดับที 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
     - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม
       ทําแผนพัฒนาท้องถิน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
       ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ  
     - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
       พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไข
       เพิมเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับที 2), หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
       ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที  29  มกราคม
       พ.ศ. 2559  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3
       /ว 5797  ลงวันที 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 112  ลําดับที 1
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
       ปัญหายาเสพติด  เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ   ค่าวิทยากร
       ค่าสือประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ 
     - เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       (คสช.)  
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
       ที  มท 0810.3/ว 1102   ลงวันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
       และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที  มท 
       0810.3/ว 2378  ลงวันที 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 103  ลําดับที 3

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จํานวน 5,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ต่อต้าน
       การทุจริตคอร์รัปชัน เช่น  ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์  
       ค่าสือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 113  ลําดับที 8  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ พอ
เพียง

จํานวน 10,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและ
       พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
       เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าสือประชาสัมพันธ์
       และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  เพือการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
       พระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
       ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
       ของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
       ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 97  ลําดับที 1  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล 
       เปตอง  ลูกตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ฯลฯ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
       กีฬา ทังที อบต. จัดเอง หรืออปท. อืนเป็นผู้จัด  หรืออปท. อืน 
       จัดร่วมกัน  หรือจัดร่วมกับหน่วย งานอืน และให้รวมถึงการ
       แข่งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
       พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4  ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 105  ลําดับที 3 , 4 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
       กีฬาต้านยาเสพติด เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ
       ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าจัดสถานที  ค่าจ้างบริการ
       เต็นท์ / เครืองเสียงค่าวัสดุการแพทย์ ค่าสือประชาสัมพันธ์
       และ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
     - เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
       ที มท 0810.3/ว 102 ลงวันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และ
       หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 
       0810.3/ว 2378  ลงวันที  3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 105  ลําดับที 28  
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
      วันเด็กแห่งชาติ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร  
       ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสือประชาสัมพันธ์ และ
       ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 1023  ลําดับที 1

        
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
       ประเพณีลอยกระทง เช่น  เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน
       กรรมการ/วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที  
       ค่าสือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 108  ลําดับที 6   

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
       สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
       ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ  ค่าจัดตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 108  ลําดับที 5 

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
       แห่เทียนเข้าพรรษา  เช่น  ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
       ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งเทียนและสถานที ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 108  ลําดับที 2  
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โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถินทอดสะพานคําต้นโพธิ จํานวน 30,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณี
       ท้องถินทอดสะพานคําต้นโพธิ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   
       ค่าสือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 108  ลําดับที 3 

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชุมชนรักษ์นํา จํานวน 10,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนรักษ์นํา
       เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
       ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าสือประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
       พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 110  ลําดับที 2 

โครงการท้องถินอาสา  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินอาสา
       ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ " จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํา "
       เช่น ค่าพันธ์กล้าไม้ ค่าวิทยากร ค่าสือประชาสัมพันธ์  
       ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
       ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
       ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
       พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 )ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง
       ครังที 3   หน้าที 17  ลําดับที 1  
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
       พืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ    
       สยามบรมราชกุมารี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเก็บ
       รวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ 
       ค่าสือประชาสัมพันธ์   ฯลฯ 
     - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด
       ที  มท 0891.4/ว 164  ลงวันที  26  มกราคม  พ.ศ. 2558
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
       (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 110  ลําดับที 6       

           
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 3,146,202 บาท
งบกลาง รวม 3,146,202 บาท
งบกลาง รวม 3,146,202 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
     - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. 
       ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9  ลงวันที 22 มกราคม พ.ศ. 2557 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553
     - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. 
       ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,965,600 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้
       แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
       เบียยังชีพผู้สูงอายุ)
     - เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติ
       กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
       ปกครองส่วนท้องุิน พ.ศ. 2542
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
       การจ่ายเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
       ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
       0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 
     - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
       ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
     - จํานวนผู้สูงอายุรวม 254 ราย  จําแนกตามช่วงอายุดังนี               
       1. อายุ  60 - 69 ปี   จํานวน 164 คน 
           ( 164 คน x 600 บาท x 12 เดือน )   =  1,173,600 บาท
       2. อายุ  70 - 79 ปี   จํานวน   70 คน 
           (   70 คน x 700 บาท x 12 เดือน )   =      588,000 บาท
       3. อายุ  80 - 89 ปี จํานวน  28 คน 
           (   28 คน x 800 บาท  x 12 เดือน )  =      268,800 บาท
       4. อายุ  90 ปีขึนไป จํานวน 2 คน 
           ( 2 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน )    =       24,000 บาท
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 422,400 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการ
       ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 
     - เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติ
       กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
       ปกครองส่วนท้องุิน พ.ศ. 2542
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
       การจ่ายเงินเบียความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครอง
       ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
       0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 
     - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
       ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
     - จํานวนผู้พิการ  จํานวน 44 ราย
       ( 44 ราย x 800 บาท x 12 เดือน  )  =  422,400 บาท 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์
       เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
     - เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติ
       กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
       ปกครองส่วนท้องุิน พ.ศ. 2542
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
       สงเคราะห์เบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
       พ.ศ. 2548
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
       0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด        
       ที มท 0810.6/ว 1198  ลงวันที 20 มิถุนายน 2560 
     - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
       ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
     - จํานวนผู้ป่วยเอดส์ จํานวน  1  ราย
       ( จํานวน 1 ราย x 500 บาท x 12 เดือน )  =  6,000 บาท 
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สํารองจ่าย จํานวน 350,570 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน
       หรือการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การป้องกัน
       และแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง 
       ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าหมอกควัน และโรคติดต่อ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ
       ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
       ท้องถิน พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/
       ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม พ.ศ. 2545
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
       ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
       ว 0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
       ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13 มกราคม พ.ศ. 2558
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
       ที มท 0810.4/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
       ที มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
       ที มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
       ที มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
       ที มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
       ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
       ที มท 0810.5/ว 608 ลงวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
       ที มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที 17 เมษายน พ.ศ. 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 107,316 บาท
     - เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
       หรือพืนที (สปสช.) 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
       เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
       ท้องถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
       ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2547 
     - งบประมาณทีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
       เป็นเงิน 45 บาท ต่อประชากรในพืนทีหนึงคน
     - องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง สมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40
       ปีงบประมาณ 2562  ประชากร  5,962  คน  
       ( 5,962 คน x 45 บาท ) x 40%   =  107,316 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 154,316 บาท
     - เพือจ่ายเป็น  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
       ส่วนท้องถิน (กบท.)  
     - เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
       ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 
       พ.ศ. 2560 
     - เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
       ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 
       พ.ศ. 2560
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาจข้าราชการส่วนท้องถิน
       พ.ศ. 2500 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 7) พ.ศ. 2548
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
       บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546
     - เป็นไปตามกฎกระทรวง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2542
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
       0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
     - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
       ที มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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