
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท ั่วไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบรหิารสวนตาํบลปางกู

อาํเภอ โนนสงั   จงัหวดัหนองบวัลาํภู

ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิ้น 36,135,153 บาท จายจากรายไดจดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุด
หนุนท ั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารท ั่วไป รวม 7,210,720 บาท

งบบุคลากร รวม 4,611,720 บาท

เงินเดือน (ฝ ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท

เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนของผูบรหิารทองถิน่ ไดแกนายกและรองนายก ตาม
อตัราทีก่าํหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิเดือน โดยคาํนวณ
ตัง้จายไวไมเกนิ 12 เดือน  ดงัน้ี
   1. เงนิเดือนนายก ในอตัราเดือนละ  20,400  บาท  เป็นเงนิ  244,800
 บาท
   2. เงนิเดือนรองนายก ในอตัราเดือนละ  11,220  บาท จาํนวน  2
  อตัรา  รวมเป็นเงนิ  269,280  บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก  ตามอตัราที่
กาํหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิเดือน โดยคาํนวณตัง้จาย
ไวไมเกนิ 12 เดือน  ดงัน้ี
   1. คาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก ในอตัราเดือนละ  1,750
  บาท  เป็นเงนิ  21,000 บาท
   2. คาตอบแทนประจาํตาํแหนงรองนายก ในอตัราเดือนละ  880
  บาท จาํนวน  2  อตัรา  รวมเป็นเงนิ  21,120  บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพเิศษของนายก/รองนายก ตามอตัราทีก่าํหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิเดือน โดยคาํนวณตัง้จายไวไม
เกนิ 12 เดือน  ดงัน้ี
   1. คาตอบแทนพเิศษนายก ในอตัราเดือนละ  1,750  บาท  เป็น
เงนิ  21,000 บาท
   2. คาตอบแทนพเิศษรองนายก ในอตัราเดือนละ  880  บาท จาํนวน  2
  อตัรา  รวมเป็นเงนิ  21,120  บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวน
ตาํบล

จาํนวน 86,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบรหิารสวน
ตาํบล  ตามอตัราทีก่าํหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิ
เดือน โดยคาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ 12 เดือน  อตัราเดือน
ละ  7,200 บาท  จาํนวน  1  อตัรา  เป็นเงนิ  86,400  บาท  ตัง้จายจาก
เงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป
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เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 1,886,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนสมาชกิสภาฯ  โดยคาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12
  เดือน  ดงัน้ี
   1. คาตอบแทนประธานสภา จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือนละ  11,220
  บาท  เป็นเงนิ  134,640  บาท
   2. คาตอบแทนรองประธานสภา จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือน
ละ  9,180  บาท  เป็นเงนิ  110,160  บาท
   3. คาตอบแทนสมาชกิสภา จาํนวน  18  อตัรา  อตัราเดือนละ  7,200
  บาท  รวมเป็นเงนิ  1,555,200  บาท
   4. คาตอบแทนเลขานุการสภา จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือนละ  7,200
  บาท  เป็นเงนิ  86,400  บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 2,040,600 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,031,880 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานของสาํนกังานปลดั  พรอมเงนิปรบั
ปรุงประจาํปี  ตามตาํแหนงและอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทย
กาํหนด  จาํนวน  3  อตัรา  โดยคาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงปลดัฯ  เป็นเงนิ  448,980  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  36,310
  บาท  เป็นเงนิ  217,860  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  38,520
  บาท  เป็นเงนิ  231,120  บาท  
   2.  ตาํแหนงหวัหนาสาํนกังานปลดั  เป็นเงนิ  376,020  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  30,220
  บาท  เป็นเงนิ  181,320  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  32,450
  บาท  เป็นเงนิ  194,700  บาท  
   3.  ตาํแหนงนกัทรพัยากรบุคคล  เป็นเงนิ  206,880  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  16,600
  บาท  เป็นเงนิ  99,600  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  17,880
  บาท  เป็นเงนิ  107,280  บาท  
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 90,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหแกพนกังานของสาํนกังานปลดั ตาม
ตาํแหนงและอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  จาํนวน  2  อตัรา  โดย
คาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงปลดัฯ  ในอตัราเดือนละ  4,000  บาท  เป็นเงนิ  48,000
  บาท  
   2.  ตาํแหนงหวัหนาสาํนกังานปลดั  ในอตัราเดือนละ  3,500
  บาท  เป็นเงนิ  42,000  บาท  
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
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คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 870,720 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางตามภารกจิและพนกังานจางท ั่วไป
ของสาํนกังานปลดั  จาํนวน  6  อตัรา  ตัง้จายจากเงนิรายได โดยคาํนวณ
ตัง้จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงผูชวยนกัวชิาการประชาสมัพนัธ  จาํนวน  1  อตัรา  อตัรา
เดือนละ  18,610  บาท  เป็นเงนิ  223,320  บาท  
   2.  ตาํแหนงผูชวยเจาพนกังานธุรการ จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือน
ละ  12,190  บาท  เป็นเงนิ  146,280  บาท  
   3.  ตาํแหนงพนกังานขบัรถ จาํนวน  2  อตัรา  รวมเป็นเงนิ  285,120
  บาท  แยกเป็น
         3.1 พนกัขบัรถคนที ่1  อตัราเงนิเดือนละ  13,790  บาท เป็น
เงนิ  165,480  บาท
         3.2 พนกัขบัรถคนที ่2  อตัราเงนิเดือนละ  9,970  บาท เป็น
เงนิ  119,640  บาท
   4.  ตาํแหนงพนกังานจางท ั่วไป(แมบาน) จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือน
ละ  9,000  บาท  เป็นเงนิ  108,000  บาท  
   5.  ตาํแหนงพนกังานจางท ั่วไป(นกัการภารโรง) จาํนวน  1
  อตัรา  อตัราเดือนละ  9,000  บาท  เป็นเงนิ  108,000  บาท  
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 48,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ  ใหแกพนกังานจางของสาํนกังานปลดั  เชน เงนิ
เพิม่คาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได โดยคาํนวณตัง้จายไว
ไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี  
   1.  ตาํแหนงพนกังานขบัรถ  จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือนละ  2,000
  บาท  เป็นเงนิ  24,000  บาท
   2.  ตาํแหนงพนกังานจางท ั่วไป(แมบาน) จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือน
ละ  1,000  บาท  เป็นเงนิ  12,000  บาท  
   3.  ตาํแหนงพนกังานจางท ั่วไป(นกัการภารโรง) จาํนวน  1
  อตัรา  อตัราเดือนละ  1,000  บาท  เป็นเงนิ  12,000  บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งบดาํเนินงาน รวม 2,515,000 บาท

คาตอบแทน รวม 362,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก อบต
. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง ตรวจการจาง และควบคมุ
งานกอสราง  , คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , คาตอบแทนผูแทน
ชุมชนทีไ่ดรบัการแตงต ัง้จาก อบต. ใหรวมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดั
จาง  และเงนิประโยชนตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

คาเชาบาน จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาเชาบานของพนกังานสาํนกังานปลดั ตามสทิธเิบกิได
ตามระเบียบฯ กาํหนด ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิาร
งานท ั่วไป

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานในสาํนกังาน
ปลดัฯ และผูมีสทิธเิบกิไดตามสทิธเิบกิไดตามระเบียบฯ กาํหนด  ตัง้จาย
จากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป
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คาใชสอย รวม 1,585,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 660,000 บาท

   1. คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จาํนวน  200,000 บาท
       เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนกังาน
องคการบรหิารสวนตาํบล  คณะผูบรหิาร/สมาชกิสภา หรือบุคคลทีไ่ดมีคาํ
ส ั่งขององคการบรหิารสวนตาํบล  ในการเขารบัการฝึกอบรมสมัมนา
ตางๆ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป
   2. คาจางเหมาบรกิาร  จาํนวน  400,000  บาท
       เพือ่จายเป็นคาใชจายดงัน้ี  คาถายเอกสาร คาเชาเครือ่งถาย
เอกสาร คาเชาทรพัยสนิ คาจางเหมาบรกิารตางๆ คาประกอบอาหาร คา
แรง  สาํหรบัผูทาํคณุประโยชนและจางเหมานกัเรียนชวงปิดเทอม  คา
ดาํเนินงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือน(อปพร.) คาจางเหมาดาํเนินงาน
อืน่ๆ และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็นเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป
   3. คาจางครูฝึกสอนมวย  จาํนวน  60,000  บาท
       เพือ่จายเป็นคาจางครูฝึกสอนมวย สาํหรบัโครงการเยาวชนตนกลา
มวยไทย โดยจางครูมวยมาฝึกสอนใหเยาวชนภายในตาํบลปางกู ตัง้แต
เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ สนามมวยองคการบรหิารสวนตาํบลปางกู ตัง้
จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคลทีม่านิเทศ
งาน ตรวจงาน  เยีย่มชมหรือศกึษาดูงาน  และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของทีร่วม
ตอนรบั  เชนคาอาหาร  อาหารวาง คาเครือ่งดืม่  คาของขวญัหรือของที่
ระลกึ  คาพมิพเอกสาร  คาใชจายเกีย่วเนื่องในการเล้ียงรบัรอง  ทัง้คา
บรกิารอืน่ๆ ฯลฯ ซึง่จาํเป็นตองจายทีเ่กีย่วกบัการรบัรองในการตอนรบั  ตัง้
จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายเกีย่วกบัการเลือกตัง้ จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเลือกตัง้ขององคการบรหิารสวนตาํบลปาง
กู ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้กาํหนด (กรณีครบวาระยุบสภา กรณี
แทนตาํแหนงทีว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตัง้ส ั่งใหเลือกต ัง้
ใหม) รวมท ัง้คาใชจายในการประชาสมัพนัธการณรงคหรือการใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนใหทราบถงึสทิธแิละหนาทีแ่ละการมีสวนรวมทางการ
เมือง คาวสัดุ คาแบบพมิพ คาอุปกรณ คาตอบแทน และคาใชจายอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัการดาํเนินการเลือกตัง้ฯ ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

คาใชจายในการจดักจิกรรมตามนโยบายของรฐั จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมตามนโยบายเรงดวนของรฐั คณะ
รกัษาความสงบ แหงชาต(ิคสช.) และกระทรวงมหาดไทยทีส่าํคญัและจาํ
เป็น ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

คาใชจายในการดาํเนินโครงการตนกลามวยไทย จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการตนกลามวยไทย  เชน  คา
ป าย  คาจดัเตรียมสถานที ่คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอุปกรณ  คา
พาหนะ และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผน
งานบรหิารงานทั่วไป
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คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกอาณาจกัร จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
อาณาจกัร  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  และคาใชจายอืน่ที่
จาํเป็น ของผูบรหิาร  พนกังาน  พนกังานจาง  ตามระเบียบฯ กาํหนด ตัง้
จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

คาใชจายในการทาํประกนัภยั ตอ พ.ร.บ.และตอภาษีรถยนตสวนกลาง จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการทาํประกนัภยัรถยนต  ตอ พ.ร.บ.  และตอ
ภาษีรถยนตสวนกลางขององคการบรหิารสวนตาํบล ตัง้จายจากเงนิราย
ได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

คาใชจายในการพฒันาเว็บไซด/คาเชาโฮสติง้/คาตอโดเมนเนม จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการพฒันาเว็บไซด/คาเชาโฮสติง้/คาตอโดเมน
เนม  เชน  คาพฒันาเว็บไซคเพือ่ใหบุคลากรขององคการบรหิารสวนตาํบล
สามารถปรบัปรุงแกไขเองได  คาเชาโฮสติง้และคาตอโดเมนเนม  เพือ่ให
เว็บไซคขององคการบรหิารสวนตาํบลสามารถใชงานไดตามปกต ิตัง้จาย
จากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

โครงการปลูกป าเฉลมิพระเกียรตแิละฟ้ืนฟูป าชุมชน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการปลูกป าเฉลมิพระเกียรตแิละฟ้ืนฟูป า
ชุมชน เชน คาป าย คาจดัสถานที ่คาตนกลาพนัธุไม คาพาหนะ คาอาหาร
วางและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิ
รายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

โครงการเสรมิสรางการป องกนัและปราบปรามการทุจรติในการปฏบิตังิาน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการเสรมิสรางการป องกนัและปราบปราม
การทุจรติในการปฏบิตังิาน เชน คาป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถาน
ที ่คาพาหนะ คาจางประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่ง
ดืม่ คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิราย
ได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมผูบรหิาร พนกังานสวนตาํบล ลูกจางและ
สมาชกิ

จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมผู
บรหิาร พนกังานสวนตาํบล ลูกจางและสมาชกิ
 เชน คาป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คาพาหนะ คาจาง
ประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอุปกรณ และ
คาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซม  ทรพัยสนิขององคการบรหิารสวน
ตาํบลทีช่าํรุดเสียหาย เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ เชน  คาจางผูรบั
จางดาํเนินการ  คาจางเหมาบุคคลภายนอกดาํเนินการ  หรือซอมแซมโดย
องคการบรหิารสวนตาํบลดาํเนินการเอง และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จาย
จากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

คาวสัดุ รวม 340,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุสาํนกังานตางๆ ทีจ่าํเป็นตองใชภายในสาํนกั
งาน  เชน  กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบรรทดั ยางลบ กาว แฟ ม  ตรา
ยาง  เอกสาร  วารสาร  หนงัสือพมิพ แผนป ายชือ่สาํนกังาน นํ้าดืม่ฯลฯ ซึง่
โดยสภาพเมือ่ใชแลวยอมสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ ตัง้
จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป
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วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุไฟฟ าและวทิยุ  เชน  หลอดไฟฟ า ปลัก๊
ไฟฟ า โคมไฟฟ า ฟิวส เทปพนัสายไฟฟ า สายไฟฟ า  สวทิชปิด-เปิด
ไฟฟ า ลาํโพง ขาตัง้ไมโครโฟน  สายอากาศ  จานรบัสญัญาณดาว
เทียม ไมโครโฟน และวสัดุอุปกรณไฟฟ าอืน่ทีจ่าํเป็น ซึง่โดยสภาพเมือ่ใช
แลวยอมสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุงานบานงานครวัตางๆ เชน ไมกวาด  ไมถู
พื้น  แปรงขดัพื้น  สบู  ผงซกัฟอก  ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง กระจก
เงา เครือ่งครวัตางๆ  และวสัดุอุปกรณอืน่ทีจ่าํเป็น ซึง่โดยสภาพเมือ่ใชแลว
ยอมสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 40,000 บาท

 เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี ่ ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล  เพลา หวัเทียน นํ้ามนัเบรก  นอต กระจกมอง
ขาง หมอนํ้ารถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสดง อะไหลรถยนตทุก
ชนิด  และวสัดุอุปกรณอืน่ทีจ่าํเป็น ซึง่โดยสภาพเมือ่ใชแลวยอมสิน้เปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผน
งานบรหิารงานทั่วไป

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 170,000 บาท

เพือ่จายเป็นคานํ้ามนัเช้ือเพลงิและน้ํามนัหลอลืน่ เชน นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนั
เบนซนิ นํ้ามนักาด นํ้ามนัเตา ถาน แกสหงุตม น้ํามนัจารบี นํ้ามนั
เครือ่ง ฯลฯ เป็นตน ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป

วสัดุกีฬา จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออุปกรณกีฬาตางๆ สาํหรบัสนามกีฬาภายในองคการ
บรหิารสวนตาํบลปางกู สาํหรบัประชาชนทั่วไป  เชน ลูกฟุตบอล ลูก
วอลเลยบอล ลูกตะกรอ ลูกเปตอง นวม สนบัแขง  และวสัดุกีฬาอืน่ๆ ทีเ่ขา
ขาย ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัหาวสัดุคอมพวิเตอรตางๆ เชน ฮารดดสิก ซีดี ดีวี
ดี แรม หมกึเครือ่งปริน้เตอร เมนบอรด เมาส จอมอนิเตอร อุปกรณทีเ่กีย่ว
เนื่องกบัเครือ่งคอมพวิเตอร และวสัดุอุปกรณอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิ
รายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

คาสาธารณูปโภค รวม 228,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 130,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าสาํหรบัสาํนกังาน และสถานทีอ่ยูในความดูแลของ
องคการบรหิารสวนตาํบลปางกู รวมถงึคาใชจายทีต่องชาํระพรอม
กนั เชน คาบรกิาร คาภาษี เป็นตน ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผน
งานบรหิารงานทั่วไป

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จาํนวน 6,000 บาท

เพือ่จายเป็นคานํ้าประปาทีใ่ชในสาํนกังาน และสถานทีอ่ยูในความดูแลของ
องคการบรหิารสวนตาํบลปางกู รวมถงึคาใชจายทีต่องชาํระพรอม
กนั เชน คาบรกิาร คาภาษี เป็นตน ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผน
งานบรหิารงานทั่วไป
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คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัท คาแฟกซ  ทีใ่ชในการตดิตอราชการ รวมถงึคาใช
จายทีต่องชาํระพรอมกนั เชน คาเชาหมายเลขโทรศพัท คาบาํรุงสาย คา
ภาษี เป็นตน ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไปรษณียโทรเลข  ตราไปรษณียอาการ  คาเชาตู  คา
ธนาณตั ิคาฝากสงไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย เป็นตน ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 84,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  เชน  คาวทิยุตดิตามตวั คา
วทิยุสือ่สาร คาสือ่สารผานดาวเทียม คาใชจายในการบรกิารอนิเตอร
เน็ต และคาสือ่สารอืน่ๆ รวมถงึคาใชจายเพือ่ใหไดรบับรกิารและคาใชจาย
อืน่ทีต่องชาํระพรอมกนั ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิาร
งานท ั่วไป

งบลงทุน รวม 54,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 54,000 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

ตูเก็บแฟ มแขวนหรือตูเก็บเอกสารชนิดแขวน จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือตูเก็บแฟ มแขวนหรือตูเก็บเอกสารชนิด
แขวน จาํนวน  1  หลงั เพือ่ใชสาํหรบัเก็บเอกสารทะเบียนประวตัขิา
ราชการและพนกังานจาง ซึง่เป็นตูเก็บเอกสารเฉพาะ ไมสามารถใชรวม
กบัตูเก็บเอกสารอืน่ได
คณุลกัษณะเฉพาะสงัเขป ดงัน้ี
1) ตูลิน้ชกัสาํหรบัเก็บแฟ มแขวน
2) ชนิด  2 ชัน้
ต ัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพระบบดจิติอล จาํนวน 13,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือกลองถายภาพระบบดจิติอล จาํนวน 1  ตวั เพือ่ใชใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป
คณุลกัษณะเฉพาะสงัเขป ดงัน้ี
1) เป็นกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียด 13 ลานพกิเซล
3) ความละเอียดทีก่าํหนดเป็นความละเอียดทีเ่ซ็นเซอร
ภาพ (Image Sensor)
4) มีระบบแฟลชในตวั
5) สามารถถอดเปลีย่นสือ่บนัทกึขอมูลไดอยางสะดวกเมือ่ขอมูลเต็มหรือ
เมือ่ตองการเปลีย่น
6) สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรได
7) มีกระเป าบรรจุกลอง
ต ัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
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โทรทศัน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จาํนวน 35,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือโทรทศัน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
จาํนวน  2  เครือ่ง ๆ ละ  17,700 บาท
คณุลกัษณะเฉพาะสงัเขป ดงัน้ี
1) ระดบัความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พกิเซล
2) ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดจอภาพขัน้ตํ่า  40  นิ้ว
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชือ่มตออนิเตอรเน็ตได (Smart TV)
4) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสญัญาณ เพือ่การเชือ่มตอสญัญาณ
ภาพและเสียง
5) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสญัญาณ รองรบัไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
6) มีตวัรบัสญัญาณดจิติอล (Digital) ในตวั
ต ัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงนิอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏบิตักิารตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพตดิจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนใหโครงการศูนยปฏบิตักิารตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพ
ตดิจงัหวดัหนองบวัลาํภู ในการป องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภายใน
จงัหวดัหนองบวัลาํภู ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 491,440 บาท

งบบุคลากร รวม 388,440 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 388,440 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 206,880 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานในแผนงานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ  พรอมเงนิปรบัปรุงประจาํปี  ตามตาํแหนงและอตัราทีก่ระทรวง
มหาดไทยกาํหนด  จาํนวน  1  อตัรา  โดยคาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12
  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงเจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน  เป็นเงนิ  206,880
  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  16,600
  บาท  เป็นเงนิ  99,600  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  17,880
  บาท  เป็นเงนิ  107,280  บาท  
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานวางแผนสถติแิละวชิาการ

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 181,560 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางตามภารกจิ  ตาํแหนงผูชวยเจาหนาที่
บนัทกึขอมูล  จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือนละ  15,130  บาท  เป็น
เงนิ  181,560  บาท  ตัง้จายจากเงนิรายได โดยคาํนวณไวไม
เกนิ  12  เดือน ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ
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งบดาํเนินงาน รวม 103,000 บาท

คาตอบแทน รวม 60,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก อบต
. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง ตรวจการจาง และควบคมุ
งานกอสราง  , คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , คาตอบแทนผูแทน
ชุมชนทีไ่ดรบัการแตงต ัง้จาก อบต. ใหรวมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดั
จาง  และเงนิประโยชนตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานวางแผนสถติแิละวชิาการ

คาใชสอย รวม 43,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนกังานองคการ
บรหิารสวนตาํบล  พนกังานจาง หรือบุคคลทีไ่ดมีคาํส ั่งขององคการบรหิาร
สวนตาํบล  ในการเขารบัการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานวางแผนสถติแิละวชิาการ

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาจดัทาํประชาคมตาํบล จาํนวน 13,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํประชาคม  เชน  คาป าย  คาจดัเตรียม
สถานที ่คาวสัดุอุปกรณ และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็น ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานวางแผนสถติแิละวชิาการ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกอาณาจกัร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
อาณาจกัร  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  และคาใชจายอืน่ที่
จาํเป็น พนกังาน  พนกังานจาง  ตามระเบียบฯ กาํหนด ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานวางแผนสถติแิละวชิาการ
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งานบริหารงานคลงั รวม 2,507,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,980,840 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 1,980,840 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,368,720 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานของสวนการคลงั  พรอมเงนิปรบัปรุง
ประจาํปี  ตามตาํแหนงและอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  จาํนวน  4
  อตัรา  โดยคาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงผูอาํนวยการกองคลงั  เป็นเงนิ  422,520  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  34,110
  บาท  เป็นเงนิ  204,660  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  36,310
  บาท  เป็นเงนิ  217,860  บาท  
   2.  ตาํแหนงนกัวชิาการพสัดุ  เป็นเงนิ  382,740  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  30,790
  บาท  เป็นเงนิ  184,740  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  33,000
  บาท  เป็นเงนิ  198,000  บาท  
   3.  ตาํแหนงนกัวชิาการการเงนิและบญัชี  เป็นเงนิ  เป็นเงนิ  382,740
  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  30,790
  บาท  เป็นเงนิ  184,740  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  33,000
  บาท  เป็นเงนิ  198,000  บาท  
   4.  ตาํแหนงเจาหนาทีจ่ดัเก็บรายได  จาํนวน  1  อตัรา  อตัรา
ละ  15,060  บาท  เป็นเงนิ  180,720  บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานคลงั

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหแกพนกังานของสวนการคลงั ตาม
ตาํแหนงและอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  โดยคาํนวณตัง้จายไวไม
เกนิ  12  เดือน  ในตาํแหนงผูอาํนวยการกองคลงั  ในอตัราเดือน
ละ  3,500  บาท  เป็นเงนิ  42,000  บาท  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏ
ในแผนงานบรหิารงานคลงั

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 563,640 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางตามภารกจิของสวนการ
คลงั  จาํนวน  3  อตัรา  โดยคาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงผูชวยนกัวชิาการการเงนิและบญัชี  จาํนวน  1
  อตัรา  อตัราเดือนละ  18,610  บาท  เป็นเงนิ  223,320  บาท  
   2.  ตาํแหนงผูชวยเจาพนกังานธุรการ จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือน
ละ  13,520  บาท  เป็นเงนิ  162,240  บาท  
   3.  ตาํแหนงผูชวยเจาพนกังานจดัเก็บรายได จาํนวน  1  อตัรา  อตัรา
เดือนละ  14,840  บาท  เป็นเงนิ  178,080  บาท  
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานคลงั

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 6,480 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ  ใหแกพนกังานจางของกองคลงั  เชน เงนิเพิม่
คาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได โดยคาํนวณตัง้จายไวไม
เกนิ  12  เดือน  ในตาํแหนงผูชวยเจาพนกังาน
ธุรการ จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือนละ  540  บาท  เป็น
เงนิ  6,480  บาท  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
คลงั
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งบดาํเนินงาน รวม 527,000 บาท

คาตอบแทน รวม 352,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก อบต
. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง ตรวจการจาง และควบคมุ
งานกอสราง  , คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , คาตอบแทนผูแทน
ชุมชนทีไ่ดรบัการแตงต ัง้จาก อบต. ใหรวมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดั
จาง  และเงนิประโยชนตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานคลงั

คาเชาบาน จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาเชาบานของพนกังานกองคลงั ตามสทิธเิบกิไดตาม
ระเบียบฯ กาํหนด ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
คลงั

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังาน และผูมีสทิธเิบกิได
ตามสทิธเิบกิไดตามระเบียบฯ กาํหนด ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานคลงั

คาใชสอย รวม 120,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนกังานองคการ
บรหิารสวนตาํบล  พนกังานจาง หรือบุคคลทีไ่ดมีคาํส ั่งขององคการบรหิาร
สวนตาํบล  ในการเขารบัการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานคลงั

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกอาณาจกัร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
อาณาจกัร  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  และคาใชจายอืน่ที่
จาํเป็น พนกังาน  พนกังานจาง  ตามระเบียบฯ กาํหนด ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานคลงั

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซม  ทรพัยสนิของกองคลงัทีช่าํรุดเสีย
หาย เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ เชน  คาจางผูรบัจางดาํเนิน
การ  คาจางเหมาบุคคลภายนอกดาํเนินการ  หรือซอมแซมโดยองคการ
บรหิารสวนตาํบลดาํเนินการเอง และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิ
รายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานคลงั

คาวสัดุ รวม 50,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุสาํนกังานตางๆ ทีจ่าํเป็นตองใชภายในสาํนกั
งาน  เชน  กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบรรทดั ยางลบ กาว แฟ ม  ตรา
ยาง  เอกสาร  วารสาร  หนงัสือพมิพ แผนป ายชือ่สาํนกังาน นํ้าดืม่ฯลฯ ซึง่
โดยสภาพเมือ่ใชแลวยอมสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ ตัง้
จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานคลงั

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัหาวสัดุคอมพวิเตอรตางๆ เชน ฮารดดสิก ซีดี ดีวี
ดี แรม หมกึเครือ่งปริน้เตอร เมนบอรด เมาส จอมอนิเตอร อุปกรณทีเ่กีย่ว
เนื่องกบัเครือ่งคอมพวิเตอร และวสัดุอุปกรณอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิ
รายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานคลงั
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คาสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไปรษณียโทรเลข  ตราไปรษณียอาการ  คาเชาตู  คา
ธนาณตั ิคาฝากสงไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย เป็นตน ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานคลงั

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 780,980 บาท

งบบุคลากร รวม 163,980 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 163,980 บาท

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 139,980 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางตามภารกจิ  โดยคาํนวณตัง้จายไวไม
เกนิ  12  เดือน  ในตาํแหนงผูชวยเจาหนาทีป่ องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั  จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือนละ  11,650  บาท  เป็น
เงนิ  139,980  บาท ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานป องกนัภยั
ฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 24,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ  ใหแกพนกังานจางของสาํนกังานปลดั  เชน เงนิ
เพิม่คาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได โดยคาํนวณไวไม
เกนิ  12  เดือน  ในตาํแหนงผูชวยเจาหนาทีป่ องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั  จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือนละ  2,000  บาท  เป็น
เงนิ  24,000  บาท ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานป องกนัภยั
ฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั

งบดาํเนินงาน รวม 617,000 บาท

คาตอบแทน รวม 337,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 337,000 บาท

1. เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่  เชน  คาตอบแทนกูชีพกูภยั  คาตอบแทนอาสาสมคัร
ป องกนัภยัฝ ายพลเรือน(อปพร.) จาํนวน  320,000  บาท ตัง้จายจากเงนิ
รายได  ปรากฏในแผนงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั  
2. เพือ่จายเป็นเงนิประโยชนตอนแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ  จาํนวน  17,000  บาท ตัง้จายจากเงนิรายได   ปรากฏในแผนงาน
ป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั

คาใชสอย รวม 280,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 5,000 บาท

     คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ
เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนกังานองคการ
บรหิารสวนตาํบล  คณะผูบรหิาร/สมาชกิสภา หรือบุคคลทีไ่ดมีคาํส ั่งของ
องคการบรหิารสวนตาํบล  ในการเขารบัการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ ตัง้จาย
จากเงนิรายได   ปรากฏในแผนงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายเกีย่วกบัการดาํเนินงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือน เชน คา
ป าย คาจดัเตรียมสถานที ่คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาวสัดุ
อุปกรณ และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได   ปรากฏในแผน
งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั
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คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกอาณาจกัร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
อาณาจกัร  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  และคาใชจายอืน่ที่
จาํเป็น ของผูบรหิาร  พนกังาน  พนกังานจาง  ตามระเบียบฯ กาํหนด ตัง้
จายจากเงนิรายได   ปรากฏในแผนงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั

คาใชจายในการต ัง้ดานประจาํจุดตรวจชวงเทศกาลปีใหม จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินการตัง้ดานประจาํจุดตรวจชวงเทศกาล
ปีใหม  เชน  คาอาหาร  เครือ่งดืม่  จางเหมาประกอบอาหาร  คาป าย  คา
ตอบแทนการอยูประจาํจุดตรวจ  และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิ
รายได   ปรากฏในแผนงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั

คาใชจายในการต ัง้ดานประจาํจุดตรวจชวงเทศกาลสงกรานต จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินการตัง้ดานประจาํจุดตรวจชวงเทศกาล
สงกรานต  เชน  คาอาหาร  เครือ่งดืม่  จางเหมาประกอบอาหาร  คา
ป าย  คาตอบแทนการอยูประจาํจุดตรวจ  และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จาย
จากเงนิรายได   ปรากฏในแผนงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป องกนัภยัฝ ายพลเรือน  เชน  คาตอบแทนวทิยากร  คาอาหาร  คาอาหาร
วาง  คาเครือ่งดืม่  คาจางประกอบอาหาร  คาป าย  คาจดัสถานที ่ คา
พาหนะ  คาวสัดุอุปกรณ  และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็น ปรากฏในแผนงาน
ป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา รวม 1,708,220 บาท

งบบุคลากร รวม 968,220 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 968,220 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 582,900 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานของกองการศกึษา  พรอมเงนิปรบั
ปรุงประจาํปี  ตามตาํแหนงและอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทย
กาํหนด  จาํนวน  2  อตัรา  โดยคาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงผูอาํนวยการกองการศกึษา  เป็นเงนิ  376,020  บาท  แยก
เป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  30,220
  บาท  เป็นเงนิ  181,320  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  32,450
  บาท  เป็นเงนิ  194,700  บาท  
   2.  ตาํแหนงนกัวชิาการศกึษา  เป็นเงนิ  206,880  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  16,600
  บาท  เป็นเงนิ  99,600  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  17,880
  บาท  เป็นเงนิ  107,280  บาท  
ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหแกพนกังานของสวนการศกึษา ตาม
ตาํแหนงและอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  จาํนวน  1  อตัรา  โดย
คาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ในตาํแหนงผูอาํนวยการกองการ
ศกึษา  ในอตัราเดือนละ  3,500  บาท  เป็นเงนิ  42,000  บาท  ตัง้จาย
จากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา
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คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 331,320 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางตามภารกจิและพนกังานจางท ั่วไป
ของกองการศกึษา  จาํนวน  2  อตัรา  ตัง้จายจากเงนิรายได โดยคาํนวณ
ไวไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงผูชวยนกัวชิาการศกึษา  จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือน
ละ  18,610  บาท  เป็นเงนิ  223,320  บาท  
   2.  ตาํแหนงคนงานท ั่วไป(ภารโรง) จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือน
ละ  9,000  บาท  เป็นเงนิ  108,000  บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 12,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ  ใหแกพนกังานจางท ั่วไปของกองการ
ศกึษา  เชน เงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได โดย
คาํนวณไวไมเกนิ  12  เดือน  ในตาํแหนงพนกังานจางท ั่ว
ไป(ภารโรง)  อตัราเดือนละ  1,000  บาท  เป็นเงนิ  12,000  บาท ตัง้
จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบดาํเนินงาน รวม 740,000 บาท

คาตอบแทน รวม 100,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก อบต
. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง ตรวจการจาง และควบคมุ
งานกอสราง  , คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , คาตอบแทนผูแทน
ชุมชนทีไ่ดรบัการแตงต ัง้จาก อบต. ใหรวมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดั
จาง  และเงนิประโยชนตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คาใชสอย รวม 620,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 50,000 บาท

       เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนกังาน
องคการบรหิารสวนตาํบล  พนกังานจาง  หรือบุคคลทีไ่ดมีคาํส ั่งของ
องคการบรหิารสวนตาํบล  ในการเขารบัการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ ตัง้จาย
จากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกอาณาจกัร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
อาณาจกัร  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  และคาใชจายอืน่ที่
จาํเป็น ของพนกังาน  พนกังานจาง  ตามระเบียบฯ กาํหนด ตัง้จายจากเงนิ
รายได  ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา

คาใชจายในการไปศกึษาดูงาน จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการไปศกึษาดูงาน สาํหรบัคณะบรหิาร สมาชกิ
สภาองคการบรหิารสวนตาํบล พนกังาน และพนกังานจาง โดยมีคาใชจาย
ตางๆ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชาทีพ่กั คายาน
พาหนะ คาสมนาคณุวทิยากร คาป าย คาวสัดุในการดาํเนินงาน และคาใช
จายอืน่ทีจ่าํเป็นและเกีย่วกบัการศกึษาดูงาน เพือ่เพิม่ความรู ทกัษะ และ
ทศันคตขิองบุคลากร ใหสามารถปฏบิตังิานไดอยางมีประสทิธภิาพ กอให
เกดิความพงึพอใจกบัประชาชนและผูมาใชบรกิารงานในภารกจิของ
องคการบรหิารสวนตาํบล ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา
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โครงการทศันศกึษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการทศันศกึษาแหลงเรียนรูนอก
สถานที ่ เชน  คาตอบแทนวทิยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาเครือ่ง
ดืม่  คาจางประกอบอาหาร  คาป าย  คาจดัสถานที ่ คาพาหนะ  คาวสัดุ
อุปกรณ  และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็น ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานเด็กกอนเขาเรียนในระดบัอนุบาล จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจา คาป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คา
พาหนะ คาจางประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คา
วสัดุอุปกรณ และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏใน
แผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

โครงการป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิในเด็กและเยาวชนในสถานศกึษา จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจา คาป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คา
พาหนะ คาจางประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คา
วสัดุอุปกรณ และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏใน
แผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของบุคลากรทางการศกึษา จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงาน
ของบุคลากรทางการศกึษา  เชน  คาตอบแทนวทิยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวาง  คาเครือ่งดืม่  คาจางประกอบอาหาร  คาป าย  คาจดัสถาน
ที ่ คาพาหนะ  คาวสัดุอุปกรณ  และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็น ปรากฏในแผน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คาวสัดุ รวม 20,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุสาํนกังานตางๆ ทีจ่าํเป็นตองใชภายในสาํนกั
งาน  เชน  กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบรรทดั ยางลบ กาว แฟ ม  ตรา
ยาง  เอกสาร  วารสาร  หนงัสือพมิพ แผนป ายชือ่สาํนกังาน นํ้าดืม่ฯลฯ ซึง่
โดยสภาพเมือ่ใชแลวยอมสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ ตัง้
จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุงานบานงานครวัตางๆ เชน ไมกวาด  ไมถู
พื้น  แปรงขดัพื้น  สบู  ผงซกัฟอก  ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง กระจก
เงา เครือ่งครวัตางๆ  และวสัดุอุปกรณอืน่ทีจ่าํเป็น ซึง่โดยสภาพเมือ่ใชแลว
ยอมสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
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งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 6,394,660 บาท

งบบุคลากร รวม 2,236,260 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 2,236,260 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,370,460 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานของกองการศกึษา  พรอมเงนิปรบั
ปรุงประจาํปี  ตามตาํแหนงและอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทย
กาํหนด  จาํนวน  5  อตัรา  โดยคาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงครูผูดูแลเด็ก (คส1)  เป็นเงนิ  320,640  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  25,730
  บาท  เป็นเงนิ  154,380  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  27,710
  บาท  เป็นเงนิ  166,260  บาท  
   2.  ตาํแหนงครูผูดูแลเด็ก (คส1)  เป็นเงนิ  303,000  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  24,290
  บาท  เป็นเงนิ  145,740  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  26,210
  บาท  เป็นเงนิ  157,260  บาท  
   3.  ตาํแหนงครูผูดูแลเด็ก (คส1)  จาํนวน  3  อตัรา  เป็นเงนิ  746,820
  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  59,760
  บาท(19,920 x 3)  เป็นเงนิ  358,560  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  64,710
  บาท(21,570 x 3)  เป็นเงนิ  388,260  บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานระดบักอนวยัเรียนและประถม
ศกึษา

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 769,800 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางตามภารกจิของกองการศกึษา  ตัง้
จายจากเงนิรายได  โดยคาํนวณไวไมเกนิ  12  เดือน  ในตาํแหนงผูดูแล
เด็ก  จาํนวน  5  อตัรา ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงผูดูแลเด็ก (ทีไ่ดรบัคาจางจาก อบต.)  จาํนวน  1  อตัรา ใน
อตัราเดือนละ  12,150  บาท  เป็นเงนิ  145,800  บาท  
   2.  ตาํแหนงผูดูแลเด็ก (ทีไ่ดรบัคาจางจากกรมฯ)  จาํนวน  4  อตัรา ใน
อตัราเดือนละ  52,000  บาท (13,000x4)  รวมเป็นเงนิ  624,000
  บาท (52,000x12)  
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานระดบักอนวยัเรียนและประถม
ศกึษา

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 96,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ  ใหแกพนกังานจางของกองการศกึษา  เชน เงนิ
เพิม่คาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได โดยคาํนวณตัง้จายไว
ไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงผูดูแลเด็ก(ทีไ่ดรบัคาจางจาก อบต.)  จาํนวน  1
  อตัรา  อตัราเดือนละ  2,000  บาท  เป็นเงนิ  24,000  บาท  
   2.  ตาํแหนงผูดูแลเด็ก(ทีไ่ดรบัคาจางจากกรมฯ)  จาํนวน  4
  อตัรา  อตัราเดือนละ  6,000  บาท  เป็นเงนิ  72,000  บาท  
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานระดบักอนวยัเรียนและประถม
ศกึษา
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งบดาํเนินงาน รวม 3,888,400 บาท

คาตอบแทน รวม 220,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก อบต
. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง ตรวจการจาง และควบคมุ
งานกอสราง  , คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , คาตอบแทนผูแทน
ชุมชนทีไ่ดรบัการแตงต ัง้จาก อบต. ใหรวมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดั
จาง  และเงนิประโยชนตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานในแผนงานระดบั
กอนวยัเรียนและประถมศกึษา และผูมีสทิธเิบกิไดตามสทิธเิบกิไดตาม
ระเบียบฯ กาํหนด  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานระดบักอนวยั
เรียนและประถมศกึษา

คาใชสอย รวม 345,900 บาท

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคลทีม่านิเทศ
งาน ตรวจงาน  เยีย่มชมหรือศกึษาดูงาน  และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของทีร่วม
ตอนรบั  เชนคาอาหาร  อาหารวาง คาเครือ่งดืม่  คาของขวญัหรือของที่
ระลกึ  คาพมิพเอกสาร  คาใชจายเกีย่วเนื่องในการเล้ียงรบัรอง  ทัง้คา
บรกิารอืน่ๆ ฯลฯ ซึง่จาํเป็นตองจายทีเ่กีย่วกบัการรบัรองในการตอนรบั  ตัง้
จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการสนบัสนุนคาจดัการเรียนการสอนของศูนยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 195,500 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสนบัสนุนคาจดัการเรียนการสอนของศูนย
พฒันาเด็กเล็กเพือ่เป็นการเสรมิสรางพฒันาการและทกัษะการเรียนรู
สาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็กทุกแหงภายในตาํบลปางกู โดยสนบัสนุนใหเด็ก
ปฐมวยั อายุ 2 – 5 ปี จาํนวน  115  คน ๆ ละ 1,700  บาท  ตามหนงัสือ
ที ่มท 0816.2/ว3274  ลงวนัที ่ 19  มถุินายน  2561  โดยตัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา ปรากฏในแผนงานระดบักอนวยัเรียน
และประถมศกึษา

โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการจดัการศกึษาสาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 90,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสนบัสนุนการเรียนการสอนของเด็ก
ปฐมวยั เพือ่เป็นการเสรมิสรางพฒันาการและทกัษะการเรียนรูสาํหรบัศูนย
พฒันาเด็กเล็กทุกแหงภายในตาํบลปางกู โดยสนบัสนุนใหเด็ก
ปฐมวยั อายุ 3 – 5 ปี จาํนวน  80  คน ๆ ละ 1,130 บาท  ตามหนงัสือ
ที ่มท 0816.2/ว3274  ลงวนัที ่ 19  มถุินายน  2561  โดยตัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา ปรากฏในแผนงานระดบักอนวยัเรียน
และประถมศกึษา

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซม  ทรพัยสนิประจาํศูนยพฒันาเด็ก
เล็กทีช่าํรุดเสียหาย เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ เชน  คาจางผูรบั
จางดาํเนินการ  คาจางเหมาบุคคลภายนอกดาํเนินการ  หรือซอมแซมโดย
องคการบรหิารสวนตาํบลดาํเนินการเอง และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จาย
จากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา
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คาวสัดุ รวม 3,295,500 บาท

คาอาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 1,092,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม)  ใหแกโรงเรียนภายในตาํบลปาง
กู จาํนวน  6  แหง  และศูนยพฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน  4  แหง  ตัง้จาย
ไว  1,092,000  บาท  แยกเป็น
   1. คาอาหารเสรมิ(นม) สาํหรบัโรงเรียน  6  แหง  ตัง้ไว  852,800
  บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม)ใหกบัโรงเรียน  6  แหง  มีนกัเรียน
ท ัง้หมด  410  คน ๆ ละ  8  บาท/วนั  จาํนวน  260  วนั
   2. คาอาหารเสรมิ(นม) สาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก  4  แหง  ตัง้
ไว  239,200  บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม)ใหกบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก  4
  แหง  มีเด็กท ัง้หมด  115  คน ๆ ละ  8  บาท/วนั  จาํนวน  260  วนั
ต ัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน จาํนวน 2,203,500 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารกลางวนั  ใหแกโรงเรียนภายในตาํบลปาง
กู จาํนวน  6  แหง  และศูนยพฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน  4  แหง  ตัง้จาย
ไว  2,203,500  บาท  แยกเป็น
   1. คาอาหารกลางวนั สาํหรบัโรงเรียน  6  แหง  ตัง้ไว  1,640,000
  บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารกลางวนัใหกบัโรงเรียน  6  แหง  มีนกัเรียนท ัง้
หมด  410  คน ๆ ละ  20  บาท/วนั  จาํนวน  200  วนั
   2. คาอาหารกลางวนั  สาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก  4  แหง  ตัง้
ไว  563,300  บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารกลางวนัใหกบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก  4  แหง  มี
เด็กท ัง้หมด  115  คน ๆ ละ  20  บาท/วนั  จาํนวน  200  วนั
ต ัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คาสาธารณูปโภค รวม 27,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าสาํหรบัสาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก  4  แหงของ
องคการบรหิารสวนตาํบลปางกู รวมถงึคาใชจายทีต่องชาํระพรอม
กนั เชน คาบรกิาร คาภาษี เป็นตน ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จาํนวน 7,000 บาท

เพือ่จายเป็นคานํ้าประปาสาํหรบัสาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก  4  แหงของ
องคการบรหิารสวนตาํบลปางกู รวมถงึคาใชจายทีต่องชาํระพรอม
กนั เชน คาบรกิาร คาภาษี เป็นตน ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบลงทุน รวม 270,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 170,000 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

ตดิต ัง้ป ายชือ่ศูนยพฒันาเด็กเล็กแหงใหม จาํนวน 20,000 บาท

ครุภณัฑงานบานงานครวั

โครงการตดิต ัง้ผามาน สาํหรบั ศพด.แหงใหม จาํนวน 50,000 บาท

ครุภณัฑอืน่

โครงการตดิต ัง้มุงลวดภายในศูนยพฒันาเด็กเล็กแหงใหม จาํนวน 100,000 บาท
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 100,000 บาท

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 100,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข รวม 270,000 บาท

งบดาํเนินงาน รวม 270,000 บาท

คาใชสอย รวม 200,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการพระราชดาํรดิานสาธารณสุข จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจาย เชน คาป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คา
พาหนะ คาจางประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คา
วสัดุอุปกรณ และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตามโครงการพระราชดาํรดิาน
สาธารณสุข ตามหนงัสือ ที ่มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวนัที ่๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

คาวสัดุ รวม 70,000 บาท

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 70,000 บาท

1.  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุในการกาํจดัยุง เพือ่ป องกนัการเกดิและแพร
ระบาดของโรคไขเลือดออก เชน  ทรายอะเบท  นํ้ายาเคมีกาํจดัยุง  นํ้ายา
เคมีสาํหรบัพนกาํจดัยุง และวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น  เป็นเงนิ  40,000 บาท
2.  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุในการป องกนัโรคพษิสุนขับา  เพือ่ป องกนั
การเกดิและแพรระบาดของโรคพษิสุนขับา  เชน  วคัซีนสาํหรบัฉีดป องกนั
โรคพษิสุนขับา และวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น เป็นเงนิ 30,000 บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

แผนงานสงัคมสงเคราะห

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห รวม 1,130,820 บาท

งบบุคลากร รวม 782,820 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 782,820 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 569,580 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานของงานสงัคมสงเคราะห  พรอมเงนิ
ปรบัปรุงประจาํปี  ตามตาํแหนงและอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทย
กาํหนด  จาํนวน  2  อตัรา  โดยคาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงผูอาํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม  เป็นเงนิ  362,700
  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  29,110
  บาท  เป็นเงนิ  174,660  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  31,340
  บาท  เป็นเงนิ  188,040  บาท  
   2.  ตาํแหนงนกัพฒันาชุมชน  เป็นเงนิ  206,880  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  16,600
  บาท  เป็นเงนิ  99,600  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  17,880
  บาท  เป็นเงนิ  107,280  บาท  
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห
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เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหแกพนกังานของงานสงัคม
สงเคราะห ตามตาํแหนงและอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทย
กาํหนด  จาํนวน  1  อตัรา  โดยคาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ใน
ตาํแหนงผูอาํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม  ในอตัราเดือน
ละ  3,500  บาท  เป็นเงนิ  42,000  บาท  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏ
ในแผนงานสงัคมสงเคราะห

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 171,240 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางตามภารกจิ ตัง้จายจากเงนิราย
ได  โดยคาํนวณไวไมเกนิ  12  เดือน  ในตาํแหนงผูชวยเจาหนาทีพ่ฒันา
ชุมชน  จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือนละ  14,263  บาท  เป็น
เงนิ  171,240  บาท  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสงัคม
สงเคราะห

งบดาํเนินงาน รวม 300,000 บาท

คาตอบแทน รวม 100,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก อบต
. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง ตรวจการจาง และควบคมุ
งานกอสราง  , คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , คาตอบแทนผูแทน
ชุมชนทีไ่ดรบัการแตงต ัง้จาก อบต. ใหรวมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดั
จาง  และเงนิประโยชนตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห

คาใชสอย รวม 190,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 40,000 บาท

       เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนกังาน
องคการบรหิารสวนตาํบล  คณะผูบรหิาร/สมาชกิสภา หรือบุคคลทีไ่ดมีคาํ
ส ั่งขององคการบรหิารสวนตาํบล  ในการเขารบัการฝึกอบรมสมัมนา
ตางๆ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกอาณาจกัร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
อาณาจกัร  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  และคาใชจายอืน่ที่
จาํเป็น ของพนกังาน  พนกังานจาง  ตามระเบียบฯ กาํหนด ตัง้จายจากเงนิ
รายได ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห

โครงการป องกนัแกไขปญัหาโรคเอดสและเพศสมัพนัธ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการป องกนัแกไขปญัหาโรคเอดสและเพศ
สมัพนัธ เชน คาป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คาพาหนะ คาจาง
ประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอุปกรณ และ
คาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสงัคม
สงเคราะห

โครงการพฒันาคณุภาพชีวติผูพกิาร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการพฒันาคณุภาพชีวติผูพกิาร เชน คา
ป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คาพาหนะ คาจางประกอบ
อาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอุปกรณ และคาใช
จายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห
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โครงการพฒันาคณุภาพชีวติผูสูงอายุ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการพฒันาคณุภาพชีวติผูสูงอายุ เชน คา
ป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คาพาหนะ คาจางประกอบ
อาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอุปกรณ และคาใช
จายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห

โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนตาํบลปางกู จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนตาํบล
ปางกู เชน คาป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คาพาหนะ คาจาง
ประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอุปกรณ และ
คาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสงัคม
สงเคราะห

โครงการพฒันาสงเสรมิอาชีพกลุมสตรี การทาํบายศรีจากผา จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการพฒันาสงเสรมิอาชีพกลุมสตรี การทาํ
บายศรีจากผา เชน คาป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คา
พาหนะ คาจางประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คา
วสัดุอุปกรณ และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏใน
แผนงานสงัคมสงเคราะห

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุตาํบลปางกู จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการโรงเรียนผูสูงอายุตาํบลปางกู  เชน คา
ป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คาพาหนะ คาจางประกอบ
อาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอุปกรณ และคาใช
จายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซม  ทรพัยสนิของกองสวสัดกิารสงัคม
ทีช่าํรุดเสียหาย เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ เชน  คาจางผูรบัจาง
ดาํเนินการ  คาจางเหมาบุคคลภายนอกดาํเนินการ  หรือซอมแซมโดย
องคการบรหิารสวนตาํบลดาํเนินการเอง และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จาย
จากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห

คาวสัดุ รวม 10,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุสาํนกังานตางๆ ทีจ่าํเป็นตองใชภายในกอง
สวสัดกิารสงัคม  เชน  กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไม
บรรทดั ยางลบ กาว แฟ ม  ตรายาง  เอกสาร  วารสาร  หนงัสือพมิพ แผน
ป ายชือ่สาํนกังาน นํ้าดืม่ฯลฯ ซึง่โดยสภาพเมือ่ใชแลวยอมสิน้เปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไมคงสภาพ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสงัคม
สงเคราะห

งบลงทุน รวม 28,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 28,000 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอ้ีทาํงาน จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเกาอ้ีทาํงานแบบเบาะหนงั มีพนกัพงิสูง มีทีพ่กั
แขน 2 ขาง และมีลอเลือ่นปรบัประดบัสูงตํ่าได จาํนวน 2 ตวั ๆ
 ละ 2,500 บาท  ตามราคาทองถิน่ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผน
งานสงัคมสงเคราะห
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ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร All In One สาํหรบังานประมวลผล จาํนวน 23,000 บาท

 เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร All In One สาํหรบังานประมวล
ผล จาํนวน 1 เครือ่ง โดมีคณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2 core) โดย
มีความเร็วสญัญาณนาฬกิา พื้นฐานไมนอยกวา 2.4 GHz จาํนวน 1
 หนวย และมีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดในกรณีทีต่อง ใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํ
แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคณุลกัษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดงัน้ี 
1) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบนแผงวงจรหลกัทีมี่ความ
สามารถในการใช หนวยความจาํแยกจากหนวยความจาํหลกัขนาดไมนอย
กวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีมี่ความสามารถในการใชหนวย
ความจาํหลกัในการแสดง ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จาํนวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
- มีชองเชือ่มตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จาํนวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง 
- มีแป นพมิพและเมาส
- มีจอภาพในตวั และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงนิอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเหลากาชาดจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํนวน 20,000 บาท

 เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนใหกาชาดจงัหวดัหนองบวัลาํภู ตามโครงการขอ
รบัเงนิอุดหนุนกจิกรรมเหลากาชาดจงัหวดัหนองบวัลาํภู ประจาํปี พ.ศ
. 2562  เลขหนงัสือที ่ลช.นภ.ว164/2561  ลงวนั
ที ่30 พฤษภาคม 2561 (จะดาํเนินการอุดหนุนเมือ่ดาํเนินตามหนงัสือขอ
ตกลงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ภายในจงัหวดัหนอง
บวัลาํภูและกาชาดจงัหวดัหนองบวัลาํภูเรียบรอยแลว)
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน รวม 1,038,060 บาท

งบบุคลากร รวม 807,060 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 807,060 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 597,360 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานของสวนโยธา  พรอมเงนิปรบัปรุง
ประจาํปี  ตามตาํแหนงและอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  จาํนวน  2
  อตัรา  โดยคาํนวณตัง้จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงผูอาํนวยการกองชาง  เป็นเงนิ  376,020  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  30,220
  บาท  เป็นเงนิ  181,320  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  32,450
  บาท  เป็นเงนิ  194,700  บาท  
   2.  ตาํแหนงนายชางโยธา  เป็นเงนิ  221,340  บาท  แยกเป็น
        1 ต.ค. 2561 -  31 มี.ค. 2562  ในอตัราเดือนละ  17,690
  บาท  เป็นเงนิ  106,140  บาท  
        1 เม.ย. 2562 -  30 ก.ย. 2562  ในอตัราเดือนละ  19,200
  บาท  เป็นเงนิ  115,200  บาท  

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหแกพนกังานของสวนโยธา ตามตาํแหนง
และอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  จาํนวน  1  อตัรา  โดยคาํนวณตัง้
จายไวไมเกนิ  12  เดือน  ดงัน้ี
   1.  ตาํแหนงผูอาํนวยการกองชาง  ในอตัราเดือนละ  3,500  บาท  เป็น
เงนิ  42,000  บาท  

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 146,280 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางตามภารกจิ  ตัง้จายจากเงนิราย
ได  โดยคาํนวณไวไมเกนิ  12  เดือน  ในตาํแหนงผูชวยนายชาง
โยธา  จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือนละ  12,190  บาท  เป็น
เงนิ  146,280  บาท  

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 21,420 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ  ใหแกพนกังานจางของกองชาง  เชน เงนิเพิม่
คาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได โดยคาํนวณตัง้จายไวไม
เกนิ  12  เดือน  ในตาํแหนงผูชวยนายชางโยธา  จาํนวน  1  อตัรา  อตัรา
เดือนละ  1,785  บาท  เป็นเงนิ  21,420  บาท  

งบดาํเนินงาน รวม 231,000 บาท

คาตอบแทน รวม 135,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก อบต
. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง ตรวจการจาง และควบคมุ
งานกอสราง  , คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , คาตอบแทนผูแทน
ชุมชนทีไ่ดรบัการแตงต ัง้จาก อบต. ใหรวมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดั
จาง  และเงนิประโยชนตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

คาเชาบาน จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาเชาบานของพนกังานในกองชาง ตามสทิธเิบกิไดตาม
ระเบียบฯ กาํหนด ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
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เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานในกองชาง และผูมี
สทิธเิบกิไดตามสทิธเิบกิไดตามระเบียบฯ กาํหนด ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

คาใชสอย รวม 75,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 35,000 บาท

       เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนกังาน
องคการบรหิารสวนตาํบล  คณะผูบรหิาร/สมาชกิสภา หรือบุคคลทีไ่ดมีคาํ
ส ั่งขององคการบรหิารสวนตาํบล  ในการเขารบัการฝึกอบรมสมัมนา
ตางๆ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกอาณาจกัร จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
อาณาจกัร  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  และคาใชจายอืน่ที่
จาํเป็น ของพนกังาน  พนกังานจาง  ตามระเบียบฯ กาํหนด ตัง้จายจากเงนิ
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

คาวสัดุ รวม 20,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุสาํนกังานตางๆ ทีจ่าํเป็นตองใชภายในสาํนกั
งาน  เชน  กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบรรทดั ยางลบ กาว แฟ ม  ตรา
ยาง  เอกสาร  วารสาร  หนงัสือพมิพ แผนป ายชือ่สาํนกังาน นํ้าดืม่ฯลฯ ซึง่
โดยสภาพเมือ่ใชแลวยอมสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ ตัง้
จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

วสัดุกอสราง จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุกอสราง เชน  ปูน
ซีเมนต  อฐิ  กระเบ้ือง  สงักะสี  ทราย  บล็อกซีเมนต  แผนเหล็ก  ไม
ตางๆ สี  แปรงทาสี  เสาเหล็ก  เหล็กเสน  เหล็กกลอง  ตะ
ปู ทนิเนอร  คอน  คมี  ชะแลง  จอบ  เสียม  ขวาน  ทอ  ฯลฯ  และรายจาย
อืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

คาสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 1,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไปรษณียโทรเลข  ตราไปรษณียอาการ  คาเชาตู  คา
ธนาณตั ิคาฝากสงไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย เป็นตน ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ าถนน รวม 2,000,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 2,000,000 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงสรางพื้นฐานสาํหรบัหมูบาน จาํนวน 2,000,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายสาํหรบัโครงสรางพื้นฐานของแตละหมู
บาน จาํนวน  10 โครงการ

วนัทีพ่ิมพ : 30/7/2561  11:19:54 หนา : 24/29



งานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล รวม 60,000 บาท

งบดาํเนินงาน รวม 60,000 บาท

คาใชสอย รวม 60,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

โครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน จาํนวน 60,000 บาท

  - โครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน
เพือ่จายเป็นคาจายในโครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพการจดัการขยะ
มูลฝอยชุมชน  เชน  คาป ายโครงการ  คาตอบแทนวทิยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครือ่งดืม่   คาพาหนะ  คาใชจายอืน่ๆ  ปรากฏในแผน
พฒันาทองถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ขอ หนา (สาํนกัปลดั)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 230,000 บาท

งบดาํเนินงาน รวม 230,000 บาท

คาใชสอย รวม 160,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการแขงขนักีฬาประจาํตาํบลปางกู จาํนวน 160,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการแขงขนักีฬาประจาํตาํบลปางกู  เป็นการเชือ่ม
ความสมัพนัธคนในชุมชน  เชน  คาจดัสถานที ่ คาอาหาร  คาอาหาร
วาง  คาเครือ่งดืม่  คาจางประกอบอาหาร  คาตอบแทนกรรมการผูตดัสนิ
กีฬา  คาป าย  คาวสัดุอุปกรณ  คาเบ้ียเล้ียง  และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็น  ตัง้
จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ

คาวสัดุ รวม 70,000 บาท

วสัดุกีฬา จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุอุปกรณกีฬาตางๆ เพือ่สนบัสนุนและสงเสรมิดาน
กีฬาและนนัทนาการในเขตพื้นทีต่าํบลปางกู สงเสรมิใหเยาวชนใชเวลาวาง
ใหเกดิประโยชนและเหน็ความสาํคญัของการออกกาํลงักายจากการเลน
กีฬา ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น รวม 490,000 บาท

งบดาํเนินงาน รวม 360,000 บาท

คาใชสอย รวม 360,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในกจิกรรมเฉลมิพระเกียรติ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณแสง สีเสียง คา
ป าย การประชาสมัพนัธ เชญิชวน อาํนวยความสะดวกใหกบั
ประชาชน เพือ่มารวมงานรฐัพธีิและพระราชพธีิตาง ๆ คาจางประกอบ
อาหาร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครือ่งดืม่  คาจดัสถานที ่และคาใชจาย
อืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นในการจดังาน เนื่องในวนัเฉลมิพระเกียรตติางๆ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (ตามแผนพฒันาสีปี่)

คาใชจายในพธีิทางศาสนา รฐัพธีิ และประเพณีตางๆ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณแสง สีเสียง คา
ป าย การประชาสมัพนัธ เชญิชวน อาํนวยความสะดวกใหกบั
ประชาชน เพือ่มารวมงานรฐัพธีิและพระราชพธีิตาง ๆ คาจางประกอบ
อาหาร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครือ่งดืม่  คาจดัสถานที ่และคาใชจาย
อืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นในการจดังาน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ (ตามแผนพฒันาสีปี่)
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โครงการกจิกรรมวนัเด็กแหงชาติ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการกจิกรรมวนัเด็กแหง
ชาต ิเชน คาจดัสถานที ่คาตอบแทนวทิยากร คาจางประกอบอาหาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาป าย คาพาหนะ คาวสัดุอุปกรณ และ
รายจายอืน่ทีจ่าํเป็นในการจดังาน ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (ตามแผนพฒันาสีปี่)

โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกร
ณบดนิทรเทพยวรางกูร

จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร เชน คาจดั
สถานที ่คาตอบแทนวทิยากร คาจางประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครือ่งดืม่ คาป าย คาพาหนะ คาวสัดุอุปกรณ และรายจายอืน่ทีจ่าํ
เป็นในการจดังาน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ (ตามแผนพฒันาสีปี่)

โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนีินาถในพระบาทสม
เด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชนีินาถในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เชน คาจดัสถานที ่คาตอบแทนวทิยากร คาจางประกอบ
อาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาป าย คาพาหนะ คาวสัดุ
อุปกรณ และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็นในการจดังาน ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (ตามแผนพฒันาสีปี่)

โครงการสกัการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการสกัการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เชน คาจดัสถานที ่ คาป าย  คาวสัดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครือ่งดืม่ และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (ตามแผนพฒันาสีปี่)

โครงการอบรมสงเสรมิสุขภาพผูสูงอายุตาํบลปางกู จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดักจิกรรม โครงการอบรมสงเสรมิสุขภาพผู
สูงอายุตาํบลปางกู  เชน  คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คาจาง
ประกอบอาหาร คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาเครือ่งดืม่ คาเชาเครือ่ง
เสียง  คาป าย  คาพาหนะ คาวสัดุอุปกรณ  และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็น ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (ตามแผนพฒันาสีปี่)

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน

คาจดังานประเพณีบุญทอดเทียน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่อุดหนุนหมูบานทีเ่ป็นเจาภาพจดังานประเพณีบุญทอดเทียน  เชน  คา
เชาเครือ่งเสียง  คาป าย  คาวสัดุอุปกรณ ฯลฯ และรายจายอืน่ทีจ่าํ
เป็น ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (ตามแผน
พฒันาสีปี่)

คาจดังานประเพณีบุญบัง้ไฟ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานจดังานประเพณีบุญบัง้ไฟท ัง้  10  หมู
บานภายในตาํบลปางกู  เชน  คาประดบัตกแตงขบวนแห  คาเชาเครือ่ง
เสียง  คาป าย  คาวสัดุอุปกรณ ฯลฯ และรายจายอืน่ทีจ่าํเป็น ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (ตามแผนพฒันาสีปี่)
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คาจดังานประเพณีบุญมหาชาติ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่อุดหนุนหมูบานทีเ่ป็นเจาภาพจดังานประเพณีบุญมหาชาต ิ เชน  คา
เชาเครือ่งเสียง  คาป าย  คาวสัดุอุปกรณ ฯลฯ และรายจายอืน่ทีจ่าํ
เป็น ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (ตามแผน
พฒันาสีปี่)

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร รวม 273,320 บาท

งบบุคลากร รวม 223,320 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 223,320 บาท

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 223,320 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางตามภารกจิ  ตัง้จายจากเงนิราย
ได  โดยคาํนวณไวไมเกนิ  12  เดือนตาํแหนงผูชวยนกัวชิาการ
เกษตร  จาํนวน  1  อตัรา  อตัราเดือนละ  18,610  บาท  เป็น
เงนิ  223,320  บาท  

งบดาํเนินงาน รวม 50,000 บาท

คาตอบแทน รวม 20,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก อบต
. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง ตรวจการจาง และควบคมุ
งานกอสราง  , คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , คาตอบแทนผูแทน
ชุมชนทีไ่ดรบัการแตงต ัง้จาก อบต. ใหรวมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดั
จาง  และเงนิประโยชนตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานการเกษตร

คาใชสอย รวม 30,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนกังานองคการ
บรหิารสวนตาํบล  พนกังานจาง หรือบุคคลทีไ่ดมีคาํส ั่งขององคการบรหิาร
สวนตาํบล  ในการเขารบัการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ ตัง้จายจากเงนิราย
ได ปรากฏในแผนงานการเกษตร

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการจดัโครงการสงเสรมินวตักรรมการเกษตร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสรมินวตักรรมการเกษตร เชน คา
ป าย คาตอบแทนวทิยากร คาจดัสถานที ่คาพาหนะ คาจางประกอบ
อาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอุปกรณ และคาใช
จายอืน่ทีจ่าํเป็น ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกอาณาจกัร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
อาณาจกัร  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  และคาใชจายอืน่ที่
จาํเป็น ของพนกังาน  พนกังานจาง  ตามระเบียบฯ กาํหนด ตัง้จายจากเงนิ
รายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,549,093 บาท

งบกลาง รวม 11,549,093 บาท

งบกลาง รวม 11,549,093 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ตาม พ.ร.บ. ประกนัสงัคม พ
.ศ. 2533 พระราชกาํหนดระยะเวลาทีด่าํเนินการจดัเก็บเงนิสมทบฯ  พ.ศ
. 2542  และกฎกระทรวง  ฉบบัที ่ 10  และฉบบัที ่15 (พ.ศ.2542) และ
ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2542)  ประกอบกบัประกาศหลกัเกณฑคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัหนองบวัลาํภู  หลกัเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกบั
พนกังานจาง  หมวด  5  ขอ  33  ใหพนกังานจางรบัสทิธปิระโยชนและมี
หนาทีต่องปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยคาจางช ั่วคราวท ัง้หมด

เงนิชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอืน่ จาํนวน 95,000 บาท

     1. สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพของประชาชนในตาํบลปาง
กู  จาํนวน  75,000  บาท
เพือ่จายเป็นเงนิสมทบระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทองถิน่  หรือ
พื้นที ่ ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหงชาต ิ ลงวนั
ที ่28  มถุินายน  2549  สาํหรบัจายเป็นเงนิสมทบขององคการบรหิารสวน
ตาํบลขนาดกลางไมนอยกวารอยละ  40  ของคาบรหิารสาธารณสุขทีไ่ดรบั
จากกองทุนประกนัสุขภาพแหงชาต ิปรากฏในแผนงานงบกลาง
     2.  สมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบลปางกู  จาํนวน  25,000  บาท
เพือ่จายเป็นเงนิในการสนบัสนุนการดาํเนินงานกองทุนสวสัดกิารของ
ชุมชนตาํบลปางกู  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ จาํนวน 7,256,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบ้ียยงัชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2552  จาํนวน 927 คน เพือ่ดาํเนินการตาม
อาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอน

เบ้ียยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 3,100,800 บาท

เพือ่จายเป็นคาสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูพกิาร  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบ้ียคนพกิารใหคนพกิารของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2553 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ
. 2559 จาํนวน 323 คน ๆ ละ 800 บาท  เพือ่ดาํเนินการตามอาํนาจ
หนาทีแ่ละภารกจิถายโอน

เบ้ียยงัชีพผูป วยเอดส จาํนวน 144,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูป วยเอดสทีแ่พทยรบัรองและทาํการ
วนิิจฉยัแลว  และมีความเป็นอยูยากลาํบาก  หรือถูกทอดทิง้  ขาดผู
อุปการะเล้ียงดู  ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได  คน
ละ  500  บาท/เดือน  จาํนวน  24  ราย  เพือ่ดาํเนินการตามอาํนาจหนาที่
และภารกจิถายโอน

สาํรองจาย จาํนวน 500,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสาํรองจายไวใชในกจิการทีไ่มสามารถคาดการณไวลวง
หนา  และสาํหรบัชวยเหลือประชาชน ผูทีไ่ดรบัความเดือดรอน  ผูประสบ
ภยัธรรมชาต ิ เชน วาตภยั  อคัคภียั อุทกภยั และภยัอืน่ๆ ตามความจาํเป็น
และเหมาะสม  ทนัตอเหตุการณ  หรือกรณีทีมี่ความจาํเป็นตองจาย  หรือ
เพือ่ป องกนัและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน  หรือกรณีทีมี่
หนงัสือส ั่งการใหเบกิจายจากเงนิประเภทน้ีได  และกรณีทีจ่าํเป็นเรงดวน
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เงนิชวยพเิศษ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาขาราชการ

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) จาํนวน 152,893 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ใน
อตัรารอยละ 1 ของงบประมาณรายไดประจาํปี ไมรวมเงนิอุดหนุน ตาม
กฎกระทรวง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2542 ออกตามความพระราชบญัญตัิ
บาํเหน็จ บาํนาญขาราชการทองถิน่ พ.ศ. 2500  จายจากเงนิรายได
องคการบรหิารสวนตาํบลปางกู
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