หน ้าที่ 1

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงใหญ่
อำเภอ น้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 35,500,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยก

รวม
รวม
รวม
จำนวน

9,292,680 บำท
6,370,080 บำท
2,916,720 บำท
514,080 บำท

จำนวน

42,120 บำท

จำนวน

42,120 บำท

จำนวน

86,400 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของฝ่ายบริหารได้แก่
1. นายก อบต. 1 คน 20,400 บ./ด. จานวน 12 เดือน
2. รองนายก อบต. 2 คนๆละ 11,220 บ./ด. จานวน 12 เดือน
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ฯลฯ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจาตาแหน่งของผู้บริหารได้แก่
1.นายก อบต. 1 คน 1,750 บ./ด. จานวน 12 เดือน
2.รองนายกอบต. 2 คน ๆละ 880 บ./ด. จานวน 12 เดือน
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ฯลฯ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารได้แก่
1. นายก อบต. 1 คน 1,750 บ./ด. จานวน 12 เดือน
2. รองนายก อบต. 2 คนๆละ 880 บ./ด. จานวน 12 เดือน
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ฯลฯ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้เลขานุการนายก อบต. 1 คน 7,200 บ./ด
จานวน 12 เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557

หน ้าที่ 2

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

2,232,000 บำท

รวม
จำนวน

3,453,360 บำท
2,889,240 บำท

จำนวน

540 บำท

จำนวน

132,000 บำท

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนประธานสภาฯ จานวน 1 คน ตั้งไว้ 134,640 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ จานวน 1 คน ตั้งไว้110,160 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จานวน 22 คน ตั้งไว้ 1,900,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขาสภาฯ จานวน 1 คน ตั้งไว้ 86,400 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ฯลฯ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล
จานวน 11 อัตราได้แก่
1. ปลัด อบต. 1 อัตรา
2.รองปลัด อบต. 1 อัตรา
3.หัวหน้าสานักปลัด 1 อัตรา
4. นักทรัยากรบุคคล 1 อัตรา
5. นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
6. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
7. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
9. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
10. เจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 อัตรา
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับพนักงานส่วนตาบล ค่าครองชีพชั่วคราว เงิน
ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มต่างๆ
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างที่ควรได้ตามระเบียบที่กาหนด

หน ้าที่ 3

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

จำนวน

385,800 บำท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆสาหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

จานวน

45,780 บาท

รวม
รวม

2,484,200 บำท
420,200 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

226,800 บำท

จำนวน

33,400 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี จานวน 3อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป (ตกแต่งสวน) 1 อัตรา

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ประจาปี 2562 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบ
ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 2559
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549

หน ้าที่ 4

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

รวม

1,343,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

108,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

84,000 บำท

6.ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีควำมคำพิพำกษำ

จำนวน

5,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีความคาพิพากษา เป็นเงิน 5,000 บาท
7.ค่ำถ่ำยเอกสำรและเย็บเข้ำปกหนังสือ

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท
ตามหนังสือ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ค่ำจ้ำงเหมำต่อโดเมนเนม เว็บไซต์ อบต. ยำงใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่อโดเมนเนม เว็บไซต์ อบต. ยางใหญ่ เป็นเงิน
3,000 บาทตามหนังสือ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนต้อนรับและประชำสัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานต้อนรับและประชาสัมพันธ์ จานวน 1 คน
เดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ตามหนังสือ มท.
0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดทำระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-office) เป็นเงิน 2,000 บาท ตามหนังสือ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5.ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนทำควำมสะอำด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทาความสะอาด จานวน 1 คน เดือนละ
7,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
ตามหนังสือ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเย็บเข้าปกหนังสือ เป็นเงิน 10,000 บาท
ตามหนังสือ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน ้าที่ 5

8.ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท
9.ค่ำเบี้ยประกัน

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

6,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน เป็นเงิน 5,000 บาท
10.ค่ำปรับปรุงเว็บไซต์ ค่ำวำรสำรต่ำงๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าวารสารต่างๆ เป็นเงิน 20,000 บาท
11.โครงกำรสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิทานศาสตราจารย์ ดร.เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว จานวน 1,000
ตัวๆละ 6 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ตามหนังสือ ที่ อบ 0023.20/ว780 ลง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสาธารณสุขขององค์การปกครอง
ส่อนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 หน้าที่ 35 ลาดับที่ 6
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนและคณะกรรมการอื่นๆที่จัดตั้งตามกฎหมายเป็น
เงิน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล หรือ มาเยื่ยมชมศึกษาดูงาน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเงิน 20,000 บาท
ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรอง หรือ ค่า
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน ้าที่ 6

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุ

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ อาทิ เช่น ค่าป้าย ค่า
วัสดุต่างๆ ค่าเวที ค่าอาหารว่าง น้าดื่ม ของรางวัลต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และจาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) หน้า 111 ลาดับที่ 18
2.โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันทางการศึกษาสาหรับการประเมิน
ความพึงพอใจแก่การให้บริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่
ต่อประชาชนในพื้นที่ตาบลยางใหญ่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561- 2564) หน้า 119 ลาดับที่ 8
3.โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริธรรมและจริยธรรมในกำรทำงำนของ
ผู้บริหำร พนักงำน ส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 37 ลาดับ
ที่ 6
4.โครงกำรจัดนิทรรศกำรต่ำงๆเพื่อเผยแพร่กิจกำรของ อบต.ยำงใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ป้าย
โครงการ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้า 20 ลาดับที่ 2

หน ้าที่ 7

5.โครงกำรฝึกอบรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่นเพื่อ
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรทำงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

400,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 38 ลาดับ
ที่ 8
6.โครงกำรฝึกอบรมสัมมำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์เรื่องระเบียบ
กฎหมำย ท้องถิ่น บทบำทหน้ำที่และขั้นตอนกำรประชุมสภำให้แก่
ผู้บริหำร สภำท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 21 ลาดับ
ที่ 4
7.โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้สวัสดิกำร กำรเลื่อนระดับ กำรประเมินครู
วิทยะฐำนะและควำมก้ำวหน้ำของพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 37 ลาดับ
ที่ 4
8.โครงกำรพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118 ลาดับที่ 1

หน ้าที่ 8

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

300,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี
เพื่อจ่ายป็นค่า พานพุ่ม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ฯลฯ สาหรับงานรัฐพิธี

จำนวน

30,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

390,000 บำท
120,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับพนักงานส่วนตาบล
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง และผู้ได้รับคาสั่ง ฯลฯ อาทิเช่น
ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2558

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ของ อบต.ยางใหญ่ ตั้งตามหนังสือ ที่ อบ 0023.20/ว793 ลงวันที่ 23
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 118 ลาดับที่ 3
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษ
ปากกา ที่เย็บกระดาษกาวน้า แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ ตามความจาเป็น
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกงบประมาณ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ

หน ้าที่ 9

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นไม้กวาด น้ายาล้างจาน น้ายาดับ
กลิ่น กระติกน้าร้อน จาน แก้ว ช้อน ชุดกาแฟ คูลเลอร์น้า ถังขยะ และอื่นๆ
ตามความจาเป็นโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกงบประมาณ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ น้ามันเบรก ยางนอกยางใน อะไหล่รถยนต์ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามัน เบนซิล ดีเซล
น้ามันเครื่อง น้ามันก๊าด เพื่อใช้กับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ รถ
แทรกเตอร์ รถดับเพลิง รถน้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกงบประมาณ
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียน โปสเตอร์
สี ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกำย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่นชุดกีฬา ชุดจราจร เสื้อกันฝน ถุงมือ ถุง
เท้า หมวก เข็มขัด ร้องเท้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องจาเป็น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกปริ้นเตอร์ เทปบันทึกข้อมูล
กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบรอทส์ เมาส์
แผ่น CD-RW และอื่นที่จาเป็น
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกงบประมาณ

หน ้าที่ 10

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
จำนวน

331,000 บำท
220,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

96,000 บำท

รวม
รวม

138,400 บำท
138,400 บำท

จำนวน

5,500 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายส่งดับเพลิง สายสูบ เครื่องสูบน้า
เคลื่อนที่ สายสูบน้าเคลื่อนที่ บรรจุผงเคมีแห้ง วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ
ดับเพลิง และอื่นๆที่จาเป็น
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่นไฟฉาย กระบองไฟกระพริบ กรวยจราจร เสื้อ
สะท้อนแสง ป้ายไฟกระพริบ ฯลฯ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสานักงาน กิจการ อาคาร ทรัพย์สินของ อบต. ยาง
ใหญ่ เป็นต้น ตามระเบียบของทางราชการ
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์และค่าธรรมเนียมในการ
ใช้บริการเป็นต้น
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ดวงตาไปรษณีย์ เป็นต้น
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้บริการเป็นต้น
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบจานวน 1หลัง ๆละ 5,500บาท โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อน
ทึบ (สีเมทัลลิค) ขนาด1,188 (กว้าง) x408 (ลึก) x 877(สูง) มิลิเมตร
โครงสร้างตู้ทาจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลิเมตร พับและเชื่อม,
อาร์คขึ้นโครงตู้ บานประตูทาจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
พับและอาร์คขึ้นรูป-มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง
ชั้นวางเอกสารทาจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้นรูป
เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของบานเลื่อนล็
อกด้วยระบบกุญแจ มีแผ่นชั้น 2 แผ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 45 ลาดับที่ 13

หน ้าที่ 11

จัดซื้อเก้ำอี้ล้อเลื่อน

จำนวน

2,500 บำท

จำนวน

9,500 บำท

จำนวน

6,000 บำท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัวประจาสานักงาน จานวน1 ตัว ตัวละ
2,500 บาท หุ้มหนังพีวีซี เบาะนุ่ม มีสวิงหลัง ขาเหล็ก สามารถปรับระดับ
สูง ต่า ด้วยระบบไฮโดรลิก โยก-เอนได้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57 ลึก 50
สูง 91 cm. โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาเภอน้ายืน ที่
อบ 0023.20/ว120 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอซักซ้อมแนว
ทางการจัดส่งข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 45 ลาดับที่ 14
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่โดยมีคุณสมบัติดังนี้
เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เลื่อยเครื่องยนต์แบบยึดโซ่ขนาด 11.5 นิ้ว
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่ตากว่า 0.8 แรงม้า ประกอบ
พร้อมใช้งาน จานวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาเภอน้ายืน ที่ อบ 0023.20/ว120 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอ
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 44 ลาดับที่ 10

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพำ
เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา
ตู้ลาโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ลอย ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 1000 วัตต์ มีบลูทูธมีแบต
ในตัว BlueTooth MP3 USB SD CARD มีรีโมทควบคุม, USB, SD-Card,
MP3, ไมค์ลอยย่าน UHF 2 ตัวโดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาเภอน้ายืน ที่ อบ 0023.20/ว120 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอ
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 45
ลาดับที่ 17

หน ้าที่ 12

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ

จำนวน

22,000 บำท

จำนวน

68,000 บำท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 44 ลาดับที่ 11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงำน
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน จานวน 4
เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) หรือ 4
แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
2.4 GHz จานวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB มีหน่วยความจาหลัก
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GBมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21
นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920X1080) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE
802.11b , g, n, ac) และ Bluetooth เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่
43 ลาดับที่ 1

หน ้าที่ 13

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขำวดำ)

จำนวน

7,900 บำท

จำนวน

17,000 บำท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100
Base-T หรือ ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 43 ลาดับที่ 3
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สี)
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา
17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และสี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามาถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง

หน ้าที่ 14

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
หน้าที่ 43 ลาดับที่ 3
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1.กำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2562
(ทต.น้ำยืน)

รวม

300,000 บำท

รวม

300,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอาเภอน้ายืน (ทต.น้ายืน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่
42 ลาดับที่ 5
2.โครงกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยวอำเภอน้ำยืน ประจำปี
2562 (ที่ทำกำรปกครองอำเภอน้ำยืน)
เพื่ออุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวอาเภอน้ายืน
ประจาปี 2562 (ที่ทาการปกครองอาเภอน้ายืน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่
42 ลาดับที่ 3
3.โครงกำรศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดประจำปี 2562
(ที่ทำกำรปกครองอำเภอน้ำยืน)
เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจาปี 2562 (ที่
ทาการปกครองอาเภอน้ายืน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่
42 ลาดับที่ 4

หน ้าที่ 15

4.โครงกำรอุดหนุนสถำนที่กลำงศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำยืน จังหวัด
อุบลรำชธำนี ประจำปี 2562 (ทต.สีวิเชียร)

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่ออุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ประจาปีพ.ศ. 2562
(ทต.สีวิเชียร)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
หน้าที่ 41 ลาดับที่ 1
5.เทศกำลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน” ประจำปี 2562(ที่ทำกำรปกครอง
อำเภอน้ำยืน)
เพื่ออุดหนุนโครงการเทศกาลผลไม้และของดีอาเภอน้ายืน ประจาปี 2562 (ที่
ทาการปกครองอาเภอน้ายืน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่
41 ลาดับที่ 2
6.อุดหนุนโครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้ศูนย์อำนวยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดอุบลรำชธำนี
เพื่ออุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129 ลาดับที่ 14

หน ้าที่ 16

งำนบริหำรงำนคลัง

รวม

2,353,460 บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,591,460 บำท
1,591,460 บำท
1,371,780 บำท

จำนวน

24,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัด กองคลัง จานวน 1 อัตรา
ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1อัตรา

จำนวน

129,680 บำท

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

จำนวน

24,000 บำท

รวม
รวม

716,000 บำท
256,000 บำท

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสาวนตาบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี จานวน 6 อัตรา
1. ผู้อานวยการกองคลัง 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทน
ตามคุณวุฒิของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างที่ควรได้รับตามระเบียบที่กาหนด

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนตาม
คุณวุฒิของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด

งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

หน ้าที่ 17

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

156,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม

300,000 บำท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ประจาปี 2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบ
ดังนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) 2559
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนช่วยเก็บภำษี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยเก็บภาษี จานวน 1 คน เดือนละ10,000
บาท 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท
ตามหนังสือ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำป้ำยประชำสัมพันธ์

หน ้าที่ 18

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ยำงใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต.ยางใหญ่
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

110,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน
ตรวจงานหรือเยื่ยมชมกิจการ หรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช่จ่ำยตำมโครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ ตั้งไว้ 10,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจาปี
งบประมาณ 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 22 ลาดับที่ 6)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ส่วนกองคลัง เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พักให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิก โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558
ค่ำใช้จ่ำยปรับปรุงกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่ำวัสดุ

หน ้าที่ 19

วัสดุสำนักงำน

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม

50,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม

46,000 บำท
46,000 บำท

จำนวน

21,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษ
ปากกา ที่เย็บกระดาษกาวน้า แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ ตามความจาเป็น
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกงบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปริ้นเตอร์ เทปบันทึกข้อมูล
กระดาษต่อเนือง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบรอทส์ เมาส์
แผ่น CD-RW และอื่นๆที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกงบประมาณ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าร้านค้าตลาดนัดชุมชน เป็นต้น
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาใช้ในกิจการอบต.ยางใหญ่ เป็นต้น ตามระเบียบของ
ทางราชการ
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ดวงตาไปรษณีย์ เป็นต้น
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

หน ้าที่ 20

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2Core) จานวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน
หรือ2)ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง -มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกว่าขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกส่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1
หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base –T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2561
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 43
ลาดับที่ 2

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงำน

จำนวน

25,000 บำท

หน ้าที่ 21

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2GHz
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB
หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1
หน่วยมีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 5เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

หน ้าที่ 22

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่

รวม
รวม
รวม

120,000 บำท
120,000 บำท
120,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

3.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของอปพร.ตำบลยำงใหญ่

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) หน้า118 ลาดับ
ที่ 2
4.โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลยำงใหญ่

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ อาทิเช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) หน้า115 ลาดับที่ 11
2.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ อาทิเช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) หน้า116 ลาดับที่ 12

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น เป็นค่าวิทยากร ค่าป้าย
ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่
4 หน้า 38 ลาดับที่ 9

แผนงำนกำรศึกษำ

หน ้าที่ 23

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,379,930 บำท
1,305,630 บำท
1,305,630 บำท
743,400 บำท

จำนวน

810 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

467,520 บำท

จำนวน

51,900 บำท

รวม
รวม

1,074,300 บำท
177,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา
1. ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทน
ตามคุณวุฒิของพนักงานจ้าง
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างที่ควรได้รับตามระเบียบที่กาหนด
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พร้อม
ปรับปรุงค่าจ้างประจาปี จานวน 4 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก 3 อัตรา
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนตามคุณวุฒิและเงิน
เพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ประจาปี 2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

หน ้าที่ 24

ค่ำเช่ำบ้ำน

จำนวน

72,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม

715,300 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบ
ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) 2559
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานราชการใสส่วน
การศึกษาฯ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะบุคคลหรือรับรองผู้มาตรวจงานและ
มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลยางใหญ่ ตามความจาเป็น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
ค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน ้าที่ 25

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)

จำนวน

306,000 บำท

จำนวน

124,300 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่จานวน 5 ศูนย์ในอัตรา คนๆละ 1,700
บาท/ปี สาหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้
1 ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กวัดบ้านยางใหญ่ จานวน 35 คนจานวน 59,500 บาท
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จานวน 25 คน จานวน 42,500 บาท
3 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านดงกระชู จานวน 45 คน จานวน 76,500 บาท
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสวายน้อย จานวน 20 คนจานวน 34,000 บาท
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาสะอาด จานวน 55 คน จานวน 93,500 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 33 ลาดับที่ 7
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่จานวน 5 ศูนย์สาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 5 ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561 ดังนี้
1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
1.1ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กวัดบ้านยางใหญ่ จานวน 30 คน จานวน 6,000บาท
1.2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จานวน 14 คน จานวน2,800 บาท
1.3ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านดงกระชู จานวน 26 คน จานวน 5,200 บาท
1.4ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสวายน้อย จานวน 6 คนจานวน1,200บาท
1.5ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาสะอาด จานวน 34 คนจานวน6,800บาท
2 ค่าอุปกรณ์เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
2.1ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กวัดบ้านยางใหญ่ จานวน 30 คนจานวน6,000บาท
2.2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จานวน 14 คนจานวน2,800บาท
2.3ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านดงกระชู จานวน 26 คน จานวน5,200บาท
2.4ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสวายน้อย จานวน 6 คนจานวน1,200บาท
2.5ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาสะอาด จานวน 34 คนจานวน6,800บาท

หน ้าที่ 26

3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
3.1ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กวัดบ้านยางใหญ่ จานวน 30 คนจานวน9,000 บาท
3.2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จานวน 14 คนจานวน4,200 บาท
3.3ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านดงกระชู จานวน 26 คน จานวน7,800 บาท
3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสวายน้อยจานวน 6 คนจานวน1,800 บาท
3.5ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาสะอาด จานวน 34 คนจานวน10,200 บาท
4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
4.1ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กวัดบ้านยางใหญ่ จานวน 30 คนจานวน12,900 บาท
4.2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จานวน 14 คนจานวน6,020 บาท
4.3ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านดงกระชู จานวน 26 คน จานวน11,180 บาท
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสวายน้อย จานวน 6 คนจานวน2,580 บาท
4.5ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาสะอาด จานวน 34 คนจานวน14,620 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 33 ลาดับที่ 8
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

125,000 บำท

1.โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2562 ของ
ตาบลยางใหญ่เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี
2561-2564 หน้าที่ 109 ลาดับที่ 9

จำนวน

30,000 บำท

2.โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เด็กปฐมวัย

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกโดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2558

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 17 ลาดับ
ที่ 6

หน ้าที่ 27

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม

110,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น เป็นค่าวิทยากร ค่าป้าย
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม และเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4
ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 16 ลาดับที่ 1
โครงกำรอบรมกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้า 17 ลาดับที่ 4
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน เช่น
กระดาษ ปากกา ที่เย็บกระดาษ แบบพิมพ์กระดาษ กาวน้า แฟ้ม ปากกา
ดินสอ และอื่นๆตามความจาเป็น
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกงบประมาณ

หน ้าที่ 28

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

60,000 บำท

ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางใหญ่ ลานกีฬา
เอนกประสงค์ เป็นต้น

รวม
จำนวน

72,000 บำท
36,000 บำท

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม

จำนวน

36,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

6,652,465 บำท
3,127,200 บำท
3,127,200 บำท
2,085,420 บำท

จำนวน

84,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างใน กองการศึกษาฯจานวน 6 อัตรา

จำนวน

932,400 บำท

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชัพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนตามคุณวุฒิและเงิน
เพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน

25,380 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปริ้นเตอร์ เทปบันทึกข้อมูล
กระดาษต่อเนือง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบรอทส์ เมาส์
แผ่น CD-RW และอื่นๆที่จาเป็น
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้บริการเป็นต้น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางใหญ่
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลยางใหญ่
จานวน 8 อัตรา
เงินวิทยฐำนะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลยาง
ใหญ่ จานวน 2 อัตรา

หน ้าที่ 29

งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนสถำนศึกษำ

รวม
รวม

1,997,765 บำท
932,000 บำท

จำนวน

882,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

1,065,765 บำท
50,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ยางใหญ่จานวน 5 ศูนย์สาหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี จานวน 245 วัน
ในอัตราคนละ 20บาทต่อวันต่อคน ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ ว 3274ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้
1. ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กวัดบ้านยางใหญ่ จานวน 35 คน จานวน 171,500 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จานวน 25 คน จานวน 122,500 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านดงกระชู จานวน 45 คน จานวน 220,500 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสวายน้อย จานวน 20 คน จานวน 98,000 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาสะอาด จานวน 55 คน จานวน 269,500 บาท

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สิ่งของต่างๆในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 แห่ง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ แฟ้มเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
งบประมาณ

หน ้าที่ 30

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

จำนวน

965,765 บำท

จำนวน

50,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ยางใหญ่จานวน 5 ศูนย์สาหรับเด็กอายุ 2 5 ปี จานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวันต่อคน ตามหนังสือที่
มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้
1. ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กวัดบ้านยางใหญ่ จานวน 35 คน จานวน 67,067 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จานวน 25 คน จานวน 47,905 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านดงกระชู จานวน 45 คน จานวน 86,299 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสวายน้อย จานวน 20 คน จานวน 38,324 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาสะอาด จานวน 55 คน จานวน 105,391 บาท
สาหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านยางใหญ่ จานวน 160 คน จานวน 306,592 บาท
2.โรงเรียนบ้านโนนสวาง จานวน 60 คน จานวน 114,972 บาท
3.โรงเรียนบ้านดงกระชู จานวน 104 คนจานวน 199,285 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์

หน ้าที่ 31

งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร

รวม
รวม

27,500 บำท
27,500 บำท

จำนวน

27,500 บำท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,500,000 บำท

เงินอุดหนุน

รวม

1,500,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบจานวน 5 หลัง ๆละ 5,500บาท เป็น
เงิน 27,500 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตู้บานเลื่อนทึบ (สีเมทัลลิค) -ขนาด1,188 (กว้าง) x408
(ลึก) x 877 (สูง) มิลิเมตร
-โครงสร้างตู้ทาจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลิเมตร พับและเชื่อม,
อาร์คขึ้นโครงตู้
-บานประตูทาจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้น
รูป
-มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง
-ชั้นวางเอกสารทาจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้นรูป
เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของ
-บานเลื่อนล็อกด้วยระบบกุญแจ
-มีแผ่นชั้น 2 แผ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
หน้าที่ 45 ลาดับที่ 13

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตะเวนชำยแดนบ้ำนคำสะอำด
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อจ้างบุคลากรช่วยสอน
โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านคาสะอาด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 8
ลาดับที่ 1

หน ้าที่ 32

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนดงกระชู

จำนวน

420,000 บำท

จำนวน

240,000 บำท

จำนวน

640,000 บำท

รวม
รวม
รวม

280,000 บำท
280,000 บำท
280,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โครงการอาหารกลางวัน จานวน 200 วัน วันละ 20 บาทต่อวันต่อคน
สาหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงกระชู จานวน 104 คน จานวน 416,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโนนสวำง
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โครงการอาหารกลางวัน จานวน 200 วัน วันละ 20 บาทต่อวันต่อคน
สาหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสวาง จานวน 60 คน จานวน 240,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนยำงใหญ่
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โครงการอาหารกลางวัน จานวน 200 วัน วันละ 20 บาทต่อวันต่อคน
สาหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางใหญ่ จานวน 160 คน จานวน 640,000 บาท
แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรแพทย์ฉุกเฉินองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องและตั้งจ่ายตามพระราชบัญญัติ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้า 116 ลาดับที่ 14

หน ้าที่ 33

2.โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี (กำรกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน)

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (โครงการกาจัด
ขยะเปียกในครัวเรือน) ตามหนังสือ ที่ อบ 0023.20/ว 780 ลงวันที่ 20
กรกฎาคม 2561
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เงินอุดหนุนสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 40 ลาดับที่10
3.โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี (กำรสร้ำงสุขภำวะชุมชนด้วยระบบ
ธนำคำรน้ำใต้ดินแบบปิด)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (โครงการสร้าง
สุขภาวะชุมชนด้วยระบบธนาคารน้าใต้ดินแบบปิด) ตามหนังสือ ที่ อบ
0023.20/ว 780 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 40 ลาดับที่ 6
4.โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมปณิทำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิทานศาสตราจารย์ ดร.เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด จานวนสุนัข/แมว 1,000 ตัวละ 30 บาท เป็น
เงิน 30,000 บาท ตามหนังสือ ที่ อบ 0023.20/ว780 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสาธารณสุขขององค์การปกครองส่อนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่
35 ลาดับที่ 5

หน ้าที่ 34

5.โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์

จำนวน

80,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,882,560 บำท
1,571,760 บำท
1,571,760 บำท
1,087,500 บำท

จำนวน

600 บำท

เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างที่ควรได้รับตามระเบียบที่กาหนด

จำนวน

42,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

จำนวน

413,760 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ตามหนังสือ ที่ อบ 0023.20/ว 780 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เงินอุดหนุนสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 34
ลาดับ ที่ 4

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 4 อัตรา
1. ผู้อานวยการกองช่าง 1 อัตรา
2. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
3. นายช่างโยธา 1 อัตรา
4. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับพนักงานส่วนตาบล ค่าครองชีพชั่วคราว เงิน
ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มต่างๆ

หน ้าที่ 35

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างพนักงาน
จ้างในสังกัดกองช่าง จานวน 3 อัตรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
3. พนักงานสูบน้า 1
อัตรา
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนตาม
คุณวุฒิของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จำนวน

27,900 บำท

งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
จำนวน

1,066,800 บำท
168,400 บำท
150,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1452 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
เรื่อ การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

10,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

จำนวน

8,400 บำท

รวม

464,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจาปี) ประจาปี 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

หน ้าที่ 36

1.ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนซ่อมบำรุงไฟฟ้ำ

จำนวน

84,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานซ่อมบารุงไฟฟ้า จานวน 1 คน เดือนละ
7,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
ตามหนังสือ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนประจำสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำน
โนนสวำง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น้าบ้านโนนสวาง จานวน 1 คน เดือนละ 2,500 บาท จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 30,000 บาท
ตามหนังสือ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ค่ำถ่ำยแบบพิมพ์เขียว ค่ำเย็บ ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าเย็บ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะเพื่อบริกำรประชำชน
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟ
ปล๊กไฟ สายไฟ เทปพันสายไฟ โคมไฟถนน อุปกรณ์เซฟตี้ และอื่นๆ ตามความ
จาเป็นในการปฎิบัติงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2561
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 12 ลาดับที่ 53
2.โครงกำรทดสอบคุณภำพน้ำภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้าประปา และแหล่งน้าอื่นๆ ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 27 ลาดับที่ 34

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

หน ้าที่ 37

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

408,000 บำท
60,000 บำท

จำนวน

288,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัดุสานักงานต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน เช่น
กระดาษ ปากกา ที่เย็บกระดาษ แบบพิมพ์กระดาษ กาวน้า แฟ้ม ปากกา
ดินสอ และอื่นๆตามความจาเป็น
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกงบประมาณ
วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน เลื่อย ตะปู ไม้ อิฐ หิน ปูน
ทราย เหล็ก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกงบประมาณ

หน ้าที่ 38

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกปริ้นเตอร์ เทปบันทึกข้อมูล
กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบรอทส์ เมาส์
แผ่น CD-RW และอื่นที่จาเป็น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจาแนกงบประมาณ

จำนวน

60,000 บำท

ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้าบ้านดงกระชู ,ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้าบ้านโนน
สวาง หมู่ 2

รวม
จำนวน

26,400 บำท
26,400 บำท

รวม
รวม

244,000 บำท
104,000 บำท

จำนวน

2,500 บำท

จำนวน

5,500 บำท

งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้ำอี้ล้อเลื่อน
เพื่อจัดซื้อ เก้าอี้ล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัวประจาสานักงาน จานวน1 ตัว ตัวละ
2,500 บาท หุ้มหนังพีวีซี เบาะนุ่ม มีสวิงหลัง ขาเหล็ก สามารถปรับระดับ
สูง ต่า ด้วยระบบไฮโดรลิก โยก-เอนได้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57 ลึก 50
สูง 91 cm. โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาเภอน้ายืน ที่
อบ 0023.20/ว120 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอซักซ้อมแนว
ทางการจัดส่งข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 45 ลาดับที่ 14

ตู้เก็บเอกสำร

หน ้าที่ 39

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบจานวน 1หลัง ๆละ 5,500บาท โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ตู้บานเลื่อนทึบ (สีเมทัลลิค)
-ขนาด1,188 (กว้าง) x408 (ลึก) x 877(สูง) มิลิเมตร
-โครงสร้างตู้ทาจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลิเมตร พับและเชื่อม,
อาร์คขึ้นโครงตู้
-บานประตูทาจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้น
รูป
-มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง
-ชั้นวางเอกสารทาจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้นรูป
เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของ
-บานเลื่อนล็อกด้วยระบบกุญแจ
-มีแผ่นชั้น 2 แผ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่45
ลาดับที่ 13

โต๊ะทำงำนเหล็ก

จำนวน

6,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางานให้พนักงานส่วนตาบล
โต๊ะทางานเหล็กลิ้นชักข้าง 2 ข้าง 5ฟุต
-ขนาด 150 x 60 x 75 Cm
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตาม
หนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาเภอน้ายืน ที่ อบ 0023.20/
ว120 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการจัดส่ง
ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 หน้าที่45 ลาดับที่ 15

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
จัดซื้อชุดทดสอบควำมข้นเหลวของคอนกรีต

หน ้าที่ 40

เพื่อจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST)
รายละเอียดทั่วไป
เป็นชุดทดสอบเพื่อหาค่าความข้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัว
ตามมาตรฐาน ASTM C 143, AASHTO T 23,T 119, T 126
รายละเอียดทางเทคนิค
1. แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด ทาด้วยสแตน
เลสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน 8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางบนยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว
1 อัน
2. เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) 1 อัน
3. ถาดรอง (Tray) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ทาจากสแตนเลส 1 แผ่น
4. ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ 1 อัน
5. แปรงทองเหลืองด้ามไม้ 1 อัน
6. เกรียงสาหรับปาดตัวอย่าง 1 อัน
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตาม
หนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาเภอน้ายืน ที่ อบ 0023.20/
ว120 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการจัดส่ง
ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม พ.ศ. 2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 หน้า 44 ลาดับที่ 9
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตคอนกรีต
เพื่อจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต
แบบหล่อทรงเหลี่ยม (เหล็ก) รุ่น XSF ขนาด 15X15X15 ซม. หนักประมาณ
15-16 กก.
1. แบบหล่อทรงเหลี่ยม ขนาด 15X15X15 ซม. 3 ตัว
2. เหล็กกระทุ้ง
1 ด้าม
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตาม
หนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาเภอน้ายืน ที่ อบ 0023.20/
ว120 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการจัดส่ง
ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม พ.ศ. 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 44
ลาดับที่ 8

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บำท

หน ้าที่ 41

จัดซื้อกล้องถ่ำยรูปวีดีโอมุมสูง (DRONE)

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายรูปวีดีโอมุมสูง พร้อมกล้องความละเอียด 4K คุณสมบัติ
การควบคุม
- Auto Pilot : ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติด้วย GPS กันชนรอบทิศทาง สั่ง
ให้เครื่องแบรคและหยุดไม่ให้ชนวัตถุ (เริ่มทางาน 0.7-15 เมตรก่อนชน)
- Auto Take-Off , Landing : ระบบบินขึ้นลงอัตโนมัติ
- Position Hold : ระบบควบคุมด้วยวืทยุบังคับเคลื่อนที่ขณะบินลอยอยู่กับที่
เมื่อไม่ได้บังคับ
- Return to Home : ระบบสั่งงานให้บินกลับได้อัตโนมัติ
- Vision System : ระบบการเห็นวัตถุต่างๆ
- Indoor Flight : ระบบการบินในร่ม พร้อมเปิด-ปิด GPS อัตโนมัติ
คุณสมบัติของกล้อง
- ความละเอียดวีดีโอ : C4K : 4096x2160 24p : 3840x2160 24/25/30p
2.7K: 2704X1520 24/25/30p FHD : 1920x1080
24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60/120
ความละเอียดภาพนิ่ง : 12 Mega-Pixel

ส่งสัญญาน ภาพ/ ข้อมูลการบินและปริมาณแบตเตอรี่ขากล้องกิมบอล 3
แกน (ไม่สามารถถอดกล้องได้)
คุณสมบัติการส่งสัญญาน/ แบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ Lipo ความจุ 3830 mAh 11.1V (บินได้นานสูงสุด 21-27
นาที) ชาร์จแบตเตอรี่ ประมาณ 1 ชั่วโมง
ควบคุมและรับภาพได้ไกลรอบตัวสูงสุด 7 กิโลเมตร ผ่านความถี่ 2.4G,
5.8GHz
- วิทยุควบคุมได้ทั้งโดรนและกล้องรับสัญญานภาพชัดระดับ HD สู่ Smart
Phone ,Tablet
(iOS, Android) ด้วยสาย USB
ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่43
ลาดับที่ 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

40,000 บำท

หน ้าที่ 42

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จำนวน
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน 1 เครื่อง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน
1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2GHz
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
3มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240
GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย

30,000 บำท

มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่
43 ลาดับที่ 1

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

รวม

140,000 บำท

หน ้าที่ 43

ค่ำติดตั้งระบบประปำและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นกำรติดตั้งครั้งแรกในอำคำรหรือสถำนที่
รำชกำรพร้อมกำรก่อสร้ำงหรือภำยหลังกำรก่อสร้ำง
โครงกำรก่อสร้ำงถังกักเก็บน้ำหอถังสูงภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงใหญ่ จำนวน

140,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้าหอถังสูงขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร
ขนาด 2.00 x 3.60 เมตร สูง 7.00 เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กาหนดโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 27 ลาดับที่ 35
งำนไฟฟ้ำถนน
งบลงทุน
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

รวม
รวม
รวม

430,950 บำท
200,000 บำท
200,000 บำท

จานวน

200,000 บาท

รวม
รวม

230,950 บำท
230,950 บำท

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและฝ้าเพดานภายในสานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและฝ้าเพดานภายในสานักงาน
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 22 .00 เมตร พื้นที่ 176 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนดโดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และปรับปรุงฝ้า ภายในสานักงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 12 ลาดับที่ 52

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

หน ้าที่ 44

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำจำกบ้ำนสวำยน้อย - บ้ำนมหำชัย ม.4

จำนวน

103,700 บำท

2.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำจำก รพ.สต.ยำงใหญ่ - บ้ำนนำยใบ ตัดโท ม.1 จำนวน

94,100 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านสวายน้อย-บ้าน
มหาชัย ม.4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่
4 หน้า 15 ลาดับที่ 9

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าจาก รพ.ยางใหญ่บ้านนายใบ ทัดโต ม.1 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 -2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 13 ลาดับที่ 1
3.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำจำกสำมแยกนำนำยเคน วันคำ - ที่ไร่นำง
นงลักษณ์ วิเชียร ม.8
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าจาก สามแยกนานาย
เคน วันคา - ที่ไร่นางนงลักษณ์ วิเชียร ม.8
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 18
ลาดับที่ 23

จำนวน

11,050 บำท

4.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำจำกหน้ำบ้ำนนำงไร พวงประกำ

จำนวน

22,100 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าจาก หน้าบ้านนางไร
พวงประกา
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 20
ลาดับที่ 36

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

หน ้าที่ 45

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรพลังท้องถิ่นขจัดสิ้นยำเสพติด

รวม

60,000 บำท

รวม
รวม

60,000 บำท
60,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม
รวม
รวม

30,000 บำท
30,000 บำท
30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม

150,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่า
ใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้า 115 ลาดับที่ 10
2.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่า
ใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
หน้า 33 ลาดับที่ 6
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน ประชำคมตำบลในกำรจัดทำแผนชุมชน/
แผนพัฒนำท้องถิ่น/แผนงำนเกษตรและแหล่งน้ำ/แผนงำนกำรศึกษำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้าดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 36 ลาดับที่ 2

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร
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งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

รวม
รวม

150,000 บำท
150,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

140,000 บำท

รวม
รวม
รวม

20,000 บำท
20,000 บำท
20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม

200,000 บำท
200,000 บำท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 หน้าที่ 111 ข้อที่ 17
2.โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกับหน่วยงำนอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงาน
อื่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 32
ลาดับที่ 4
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าของ
รางวัล ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 หน้าที่ 111 ข้อที่ 19

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบลงทุน
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ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

รวม

200,000 บำท

จ้ำงออกแบบจ้ำงควบคุมงำนภำยในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงใหญ่ จำนวน

200,000 บำท

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก
เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลยางใหญ่ เป็นเงิน 200,000 บาท
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ตั้งไว้ 50,000 บาท
ตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
1.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต บ้ำนมหำชัย หมู่ 7 สำยบ้ำนนำยสอน
โภคชำติ – บ้ำนนำยยศ วะโนปะ

รวม
รวม
รวม

2,770,000 บำท
50,000 บำท
50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
รวม

2,720,000 บำท
2,720,000 บำท

จำนวน

130,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีต ภายในหมู่บ้านมหาชัย หมู่ 7 สายบ้านนายสอน
โภคชาติ – บ้านนายยศ วะโนปะ กว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณงาน 252 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนดโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 2 ลาดับที่ 8

2.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนยำงน้อย หมู่ 9 ถนนสำย
ยำงใหญ่ – บ้ำนสำมัคคี( ช่ำงบ้ำนนำยสวัสดิ์ บุญค้ำ )
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เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางน้อย หมู่ 9 สายบ้านยาง
ใหญ่ – บ้านสามัคคี กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณงาน 930 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กาหนดโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 3 ลาดับที่ 11
3.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนยำงพัฒนำ หมู่ 10
สำยบ้ำนนำยลอน พลศรี – บ้ำนนำยสี วะโนปะ

จำนวน

370,000 บำท

จำนวน

310,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางพัฒนา หมู่ 10 สายบ้านนาย
ลอน พลศรี – บ้านนายสี วะโนปะ กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณงาน 712 ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนดโดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 4
ลาดับที่ 12
4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองกระต่ำย หมู่ 12
สำยบ้ำนนำยเตียง – บ้ำนนำยสนอง คำกิ่ง
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระต่าย หมู่ 12 สายบ้านนาย
เตียง – บ้านนายสนอง คากิ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณงาน 580 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนดโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 4 ลาดับที่ 14
5.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองกระต่ำย หมู่ 12
สำยบ้ำนนำยบุญยืน เบ็ญจมำตร
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระต่าย หมู่ 12 สายบ้าน
นายบุญยืน เบ็ญจมาตร กว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณงาน 96 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนดโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 4 ลาดับที่ 15
6.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำนแสงเจริญ หมู่ 8
สำยทำงเข้ำวัดป่ำแสงชัยเจริญธรรม
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เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแสงเจริญ หมู่ 8 สาย
ทางเข้าวัดป่าแสงชัยเจริญธรรม กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณงาน 200 ตารางเมตร เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนดโดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 3
ลาดับที่ 9
7.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนยำงน้อย - บ้ำนมหำชัย
ม.9

จำนวน

110,000 บำท

จำนวน

370,000 บำท

จำนวน

240,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางน้อย - บ้าน
มหาชัย ม.9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
งาน 212 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หน้า 3 ลาดับที่ 10
8.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนดงกระชู บ้ำนพรสวรรค์ ช่วงหนองม่วง
เพื่อจ่ายเป็นค่า ถนนสายบ้านดงกระชู - บ้านพรสวรรค์ ช่วงบ้านหนองม่วง
หมู่ที่ 6 ต. ยางใหญ่ อ. น้ายืน กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. หนา 0.15 ม.
ปริมาณงาน 900 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 28
9.โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น ลำห้วยแล้ง ตอนบ้ำนมหำชัย หมู่ 7 บริเวณ
ที่นำนำงอุลัยพร วิเชียร
เพื่อก่อสร้างฝายน้าล้น ลาห้วยแล้ง ตอนบ้านมหาชัย หมู่ 7 บริเวณที่นานางอุ
ลัยพร วิเชียร ฝายกว้าง 3 เมตร ยาว 5.80 เมตร สูง 2 เมตร คันคูดิน หลัง
กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กาหนดโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 14 ลาดับที่ 5
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10.โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น ลำห้วยแล้ง ตอนบ้ำนยำงน้อยช่วงที่นำนำย
หยุ่น สักกะโส

จำนวน

260,000 บำท

จำนวน

270,000 บำท

รวม
รวม
รวม

50,000 บำท
50,000 บำท
50,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้าล้น ลาห้วยแล้งตอนบ้านยางน้อยช่วงที่นานาย
หยุ่น สักกะโส ฝายกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.80 เมตร สูง 2.00 เมตร คันคู
ดิน หลังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนดโดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 14
ลาดับที่ 7
11โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น ลำห้วยแล้ง ตอนบ้ำนแสงเจริญ หมู่ 8
เพื่อก่อสร้างฝายน้าล้น ลาห้วยแล้ง ตอนบ้านแสงเจริญ หมู่ 8 ฝายกว้าง 3
เมตร ยาว 5.80 เมตร สูง 2 เมตร คันคูดิน หลังกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร
สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนดโดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
หน้า 14 ลาดับที่ 6
แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรฝึกอบรมกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
หน้า 30 ลาดับที่ 10
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2.โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม

20,000 บำท
20,000 บำท
20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

7,807,955 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
หน้า 31 ลาดับที่ 13
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ำไม้
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรท้องถิ่นอำสำ ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ "จิตอำสำ สร้ำงป่ำ รักษ์น้ำ"

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าป้ายโครงการ น้าดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 39 ลาดับที่ 2
2.โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า
39 ลาดับที่ 1)

แผนงำนงบกลำง
งบกลำง
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งบกลำง
งบกลำง

รวม
รวม

7,807,955 บำท
7,807,955 บำท

จำนวน

114,235 บำท

จำนวน

5,814,000 บำท

จำนวน

1,344,000 บำท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยีงชีพผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต. ยางใหญ่ จานวน 7 คนๆละ
500 บาท/เดือน จานวน 12 เดือนเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยีงชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากผู้บริหาร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0891.3/ว1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

จำนวน

42,000 บำท

สำรองจ่ำย

จำนวน

182,187 บำท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และค่าตอบแทน
ผู้ช่วยครู ผดด. ตามระเบียบของทางราชการและประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และ
พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557เรื่องการจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก้ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว
5651 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และตามหนังสือ ที่ มท 0810.6/2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เบี้ยยังชีพคนพิกำร
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
และตามหนังสือ ที่ มท 0810.6/2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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เพื่อสารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667 ลงวันที่
12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่
10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้าท่วมฉับพลัน
น้าป่าไหลหลาก และน้าล้นตลิ่ง
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76
ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหา
ภัยหนาว
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลง
วันที่ 11 สิงหาคม 2558/ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และดินถล่ม
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจาปี 2559
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2553
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76
ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยหนาว
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชุน

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

161,533 บำท

เพื่อสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม
2553
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน จานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงิน
ค่าบริการสาธารณะสุขที่ได้การจัดสรรจากสานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สปสช. ซึ่งจะจัดสรรให้ตามรายหัวประชากรคนละ 40 บาท/
คน/ปี
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นโดยคิดร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่ง
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
4) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่ง
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
5) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

