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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-------------------------------ท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แก้ว จึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกท่านได้ทราบถึง
สถานการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัง ต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จานวน 29,378,477 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จานวน 12,066,911.32 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
จานวน 11,087,943.10 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิก จานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2562
(1) รายรับจริง จานวน 22,980,925.26 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน 89,001.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน 211,712.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 60,735.63 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จานวน 563,100 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน 26,009 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0
บาท
หมวดภาษีจดั สรร
จานวน 9,593,801.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 12,436,565.52 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 0 บาท
(3) รายจ่ายจริง
จานวน 17,489,144.30 บาท
งบกลาง
จานวน 5,759,719 บาท
งบบุคลากร
จานวน 7,101,501 บาท
งบดาเนินการ
จานวน 3,223,419.30 บาท
งบลงทุน
จานวน 167,772 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0
บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 1,237,000 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 0 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม

จานวน 3,852,200 บาท
จานวน 0 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายรับจริง ปี 2559 ประมาณการปี 2560 ประมาณการปี 2561
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวตั ถุประสงค์
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

104,200
117,731
115,600
756,600
2,462
10,900
1,107,494

125,000
46,000
72,000
660,000
14,500
10,000
927,500

100,000
40,000
70,000
665,000
14,000
10,000
899,000

13,983,675
13,983,675

11,072,500
11,072,500

11,000,000
11,000,000

6,636,118
8,251,682
14,887,800
29,978,970

7,598,400
10,401,600
18,000,000
30,000,000

7,101,000
10,000,000
17,101,000
29,000,000

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
รายจ่าย
รายจ่ายจริงปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
318,377
งบบุคลากร
7,964,581
งบดาเนินการ
4,198,210
งบลงทุน
2,310,400
งบรายจ่ายอื่น
0
งบเงินอุดหนุน
1,743,381
รวมจ่ายจากงบประมาณ
16,534,950
รวม
16,534,950

ประมาณการปี 2560
9,715,275
9,680,720
7,158,105
2,028,900
25,000
1,392,000
30,000,000
30,000,000

ประมาณการปี 2561

-4ประมาณการรายรับงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
1.รายได้จัดเก็บเอง
1.1 หมวดภาษีอากร
1.1.1 ภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 70,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บจริงได้น้อย เมื่อเทียบกับ
ที่ประมาณการรายรับไว้
1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 30,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บจริงได้น้อย เมื่อเทียบกับ
ที่ประมาณการรายรับไว้
1.1.2 ภาษีบารุงท้องที่
จานวน 60,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บ ได้น้อย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้
1.1.3 ภาษีป้าย
จานวน 2,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้ใกล้เคียง เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้ ดังนั้นจึงประมาณการรายไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.1.4 อากรการฆ่าสัตว์
จานวน 1,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้ใกล้เคียง เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้ ดังนั้นจึงประมาณการรายไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.1.5 อาการรังนกอีแอ่น
จานวน 1,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บจริงได้น้อย เมื่อเทียบกับ
ที่ประมาณการรายรับไว้
1.2 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
1.2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 500 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บ ได้น้อย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้
1.2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล จานวน 2,000 บาท

คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่าน มา เนื่องจากปีที่ผ่ านมาจัดเก็บ ได้น้อย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้
1.2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์
จานวน 1,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บ ได้น้อย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้
1.2.4 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
จานวน 10,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บ ได้มาก เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้
1.2.5 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 3,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้ ใกล้เคียง เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้ ดังนั้นจึงประมาณการรายไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
-51.2.6 ค่าปรับผิดสัญญา
จานวน 50,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บ จริงได้มาก เมื่อเทียบ
กับที่ประมาณการรายรับไว้ ดังนั้นจึงประมาณการรายได้เพิ่มขึ้น
1.2.7 ค่าปรับอื่นๆ
จานวน 3,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บ ได้น้อย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้
1.2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จานวน 3,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บ ได้น้อย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้
1.2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จานวน 500 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ จัดเก็บได้น้อย จึงประมาณ
การลดลง
1.2.10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 1,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรั บไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บ ได้น้อย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้
1.2.11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จานวน 1,500 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ จัดเก็บได้ใกล้เคียง จึงประมาณ
การไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1.3.1 ดอกเบี้ย
จานวน 100,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ จัดเก็บได้มากกว่าที่ประมาณ
การไว้ จึงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

1 . 3 . 2 ร า ย ไ ด้ จ า ก ท รั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ จานวน 2,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บ ได้น้อย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
1.4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์ จานวน 700,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ จัดเก็บได้ใกล้เคียง จึงประมาณ
การไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.4.2 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ
จานวน 10,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้จัดเก็บได้ใกล้เคียง จึงประมาณ
การไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

-61.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1.5.1 ค่าขายแบบแปลน
จานวน 20,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ จัดเก็บได้ใกล้เคียง จึงประมาณ
การไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.5.2 ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร จานวน 500 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ จัดเก็บได้ใกล้เคียง จึงประมาณ
การไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.5.3 รายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จานวน 500 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บ ได้น้อย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว้
1.6 หมวดรายได้จากทุน
1.6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จานวน 5,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้จัดเก็บได้น้อยกว่าที่ประมาณ
การไว้ จึง
1.6.2 รายได้จากทุนอื่นๆ
จานวน 2,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ จัดเก็บได้น้อยกว่าที่ประมาณ
การไว้ จึงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

2. ภาษีจัดสรร
2.1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จานวน 200,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทีป่ ระมาณการรายรับไว้
2.1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ จานวน 8,000,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทีป่ ระมาณการรายรับไว้
2.1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จานวน 1,700,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทีป่ ระมาณการรายรับไว้
2.1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 20,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รั บการจัดสรรภาษีประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทีป่ ระมาณการรายรับไว้

-72.1.6 ภาษีสรรพสามิต จานวน 3,500,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทีป่ ระมาณการรายรับไว้
2.1.7 ภาษีการพนัน จานวน 1,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ลดลง กับทีป่ ระมาณการรายรับไว้
2.1.8 ภาษียาสูบ
จานวน 1,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ลดลง กับทีป่ ระมาณการรายรับไว้
2.1.9 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมว่าด้วยป่าไม้ จานวน 1,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ลดลง กับทีป่ ระมาณการรายรับไว้
2.1.10 ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 20,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ใกล้เคียงกับทีป่ ระมาณการรายรับไว้
2.1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จานวน 30,000 บาท

ค าชี้แ จง ประมาณการรายรั บ ไว้ มากกว่า ปี ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากปี ที่ ผ่ า นมาได้ รั บ การจั ด สรรภาษี
ประเภทนี้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทีป่ ระมาณการรายรับไว้
2.1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จานวน 600,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับทีป่ ระมาณการรายรับไว้
2.1.13 ภาษีจัดสรรอื่นๆ จานวน 4,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รั บการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ลดลง กับทีป่ ระมาณการรายรับไว้

-83 เงินอุดหนุนทั่วไป
3.1. เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
จานวน 16,000,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ลดลงเมื่อเทียบกับที่ประมาณการรายรับไว้ จึงประมาณการไว้ตามรายการดังนี้
1. เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จานวน 3,481,772 บาท
2. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
จัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ) จานวน 205,500 บาท
3. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย จานวน 155,213 บาท
4. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย จานวน 396,900 บาท
5. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา จานวน 557,615 บาท
6. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา จานวน 1,164,000 บาท

7. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
และสวัสดิการสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) จานวน 1,458,000 บาท
8. เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา (ค่ากระแสไฟฟูา) จานวน 100,000 บาท
9. เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ) จานวน 2,400,000 บาท
10. เงิน อุดหนุนสาหรับ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสั งคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสั งคม (เงิน
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์) จานวน 60,000 บาท
11. เงินอุดหนุ นโครงการสร้ างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้ สูงอายุ (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จานวน 5,650,000 บาท
12. เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้ อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างวัฒน วรขัตติยราชนารี จานวน 10,000 บาท
13. เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องยาเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างวัฒน
วรขัตติยราชนารี จานวน 20,000 บาท
14. เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน 140,000 บาท
15. เงินอุดหนุนสาหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 60,000 บาท
16. เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าปุวยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น จานวน 144,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
1. งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก

ตั้งไว้ 514,080 บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.2 เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
ตั้งไว้ 42,120 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ของ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ตั้งไว้ 42,120 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
ตั้งไว้ 86,400 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของเลขานุการนายกองค์ การบริหารส่วนตาบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
ตั้งไว้ 1,281,600 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.6 เงินค่าตอบแทนอื่น

ตั้งไว้ 86,400 บาท

ค าชี้แ จง เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่า ตอบแทนรายเดือ น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

-10เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.7 เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 2,560,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 6 อัตรา
ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
3. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
4. นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
5. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
7. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
1.8 เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้ 252,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา
ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
1.10 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 870,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5
อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 1 อัตรา

4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสา ธารณภัย
จานวน 1 อัตรา
5. นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่
4) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558
-111.11 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 30,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 4 อัตรา
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันฯ
จานวน 1 อัตรา
3. นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 80,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้
รายการที่ 1 เป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล
ลู กจ้ า งประจ า และพนั กงานจ้ างและผู้ มีสิ ท ธิ์ได้ รับ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการก าหนดเงิ น
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
รายการที่ 2 ค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกอบ ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2560
2.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้ ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบลในการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการ
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ตามหนังสือ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-122.1.4 ค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้ 126,000 บาท
ค าชี้ แ จง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า บ้ า น ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ มี สิ ท ธิ ต าม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2.1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 30,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย เหลือการศึกษาบุตร ของข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
ตลอดจนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายการที่ 1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา และเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
รายการที่ 2 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 108,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน รายงานเหตุการณ์
ประจาวัน และงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563
รายการที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ตั้งไว้ 108,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ซึ่งมีหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาด
บารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของรถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตามหนังสือที่
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายการที่ 4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทาความสะอาด ตั้งไว้ 108,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทาความสะอาด ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด
สานักงาน เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสานักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายการที่ 5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทาความสะอาด ตั้งไว้ 108,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทาความสะอาด ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด
สานักงาน เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสานักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
รายการที่ 5 ค่าธรรมเนียมรางวัดที่สาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 50,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรางวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ และค่ารังวัดที่ดินเอกชนเพื่อโอนเป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึง่ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
รายการที่ 6 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในการสารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตั้งไว้ 10,000
บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในการสารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัต ว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามจาจานวนประชากรสุนัขและแนวที่ได้จากการสารวจ
ตัวละ 6 บาทต่อปี ตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2561
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้
รายการที่ 1 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจาเป็ นต้องจ่าย ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ ไ ปนิ เ ทศงาน ตรวจงาน หรื อ เยี่ ย มชม หรื อ ทั ศ น์ ศึ ก ษาดู ง าน และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อ 8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
รายการที่ 2 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่ง
จาเป็นต้องจ่าย เช่น การประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อ 8 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 300,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
และหมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ประกอบหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2373 ลงวันที่ 23
ธันวาคม 2557 และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน นอกจากค่าธรรมเนียมในหมวดค่าสาธารณูปโภค
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ต่าง ๆ เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
รายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของชาติ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ค่าจ้างเหมาบริการทาพานดอกไม้ พานพุ่ม พวงมาลา กระเช้าดอกไม้
หรือซื้อวัสดุอุปกรณ์ สาหรับการดาเนินงานในกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จาเป็น ได้แก่ วันปิ
ยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันจักรกรี วันฉัตรมงคล วันสาคัญทางศาสนา เป็นต้น ซึ่งตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
-14รายการที่ 3 ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งไว้ 600,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ ายเป็นค่า ใช้จ่ายสาหรับ โครงการการเลื อกตั้งขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561
รายการที่ 4 ค่าปุวยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น
ตั้งไว้ 144,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น ค่าปุวยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
2.2.4 ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายการที่ 1 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 100,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษา ครุภัณฑ์สานักงาน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอัดสาเนา ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.3 ค่าวัสดุ

2.3.1 ค่าวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 100,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ
เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเจาะตาไก่ นาฬิกา ที่ถูพื้น กุญแจ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้
อานาจให้เบิกได้
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ 40,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ ายเป็น ค่า จัดซื้อ น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ สาหรับ
รถยนต์ ฯลฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3532 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.2.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ฯ ซึ่งตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.2.4 วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 30,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่า สายไฟเพื่อเชื่อมต่อระบบ LAN แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่าง ๆ เช่น แบบดิส ก์เกตต์ แบบฮาร์ดดิส ก์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็นต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ห รือ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิก
ได้

-152.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้
รายการที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาสาหรับใช้ประจาอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
และสถานที่ ที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของ อบต. ตามหนั ง สื อ กรมฯ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวั น ที่ 23
พฤศจิกายน 2552
รายการที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่ วน
ตาบล ซึ่งสานักงานไฟฟูาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บตลอดปี ตามหนังสือกรมฯ ด่วนที่สุดที่ มท 0890.3/ว 2271 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

รายการที่ 3 เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าไฟฟู า ส าหรั บ งานสู บ น้ าของสถานี สู บ น้ าด้ ว ยไฟฟู า ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ซึ่งสานักงานไฟฟูาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บตลอดปี ตามหนังสือ
กรมฯ ด่วนที่สุดที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2.4.2 ค่าโทรศัพท์
ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ สาหรับที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบล
หนองแก้ว ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.4.3 ค่าบริการไปรษณีย์
ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.4.4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้ 120,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้
รายการที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต (INTERNET) ที่ศูนย์อินเตอร์เน็ตตาบล
ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/10106 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548
รายการที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเช่าโดเมนคอมพิวเตอร์ (INTERNET) เวปไซต์ อบต.หนอง
แก้ว เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาตาบลและการติดต่อราชการที่จาเป็น ซึ่งตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
3. งบลงทุน

-174. หมวดเงินอุดหนุน
4.1 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายการที่ 1 อุดหนุนเทศบาลตาบลกันทรารมย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตาบลกันทรารมย์ ตามโครงการอานวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2564 ตามหนังสือขอรับเงิน
อุดหนุน ที่ศก 52401/ว593 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 161 ลาดับ
ที่ 5

4.2 อุดหนุนส่วนราชการ
รายการที่ 1 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอกันทรารมย์ ตั้งไว้ 7,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอกันทรารมย์ ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ ประจาปี 2564 ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุ น ด่วนที่สุด ที่ ศก0218/
ว3056 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยเงินอุดหนุน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 161 ลาดับที่ 5
รายการที่ 2 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอกันทรารมย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทาการปกครองอาเภอกันทรารมย์ ตามโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจาปี 2564 ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ที่ ศก 0218/ว 2635 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2562 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 162 ลาดับที่ 7
รายการที่ 3 อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งไว้ 5,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการปูองกัน เฝูาระวังและ
แก้ไ ขปั ญ หายาเสพติด ประจ าปี 2564 ตามหนัง สื อขอรับ เงิน อุดหนุน ที่ ศก 0023.8/ว 2534 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 162 ลาดับที่ 8

-184.2 อุดหนุนเอกชน
รายการที่ 1 อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองแก้ว หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 20,000 บาท

ค าชี้ แ จง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ให้ ค ณะกรรมการ หมู่ บ้า น/คณะกรรมการชุม ชน ในการดาเนิ น งานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1 จานวน 20,000 บาท ตามหนังสือ
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 16 ลาดับที่ 4
รายการที่ 2 อุ ด หนุ น ส าหรั บ การด าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข
บ้านหัวนา หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ในการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้านหัวนา หมู่ที่ 2 จานวน 20,000 บาท ตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้อ งถิ่ น ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2561 ทั้ งนี้ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 16 ลาดับที่ 4
รายการที่ 3 อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้านกอก
หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ในการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้านกอก หมู่ที่ 3 จานวน 20,000 บาท ตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้อ งถิ่ น ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2561 ทั้ งนี้ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 16 ลาดับที่ 4
รายการที่ 4 อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้านเปือย
หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ในการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้านเปือย หมู่ที่ 4 จานวน 20,000 บาท ตามหนังสือหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 16 ลาดับที่ 4
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รายการที่ 5 อุดหนุ นส าหรั บ การดาเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองแก้ว หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ในการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 5 จานวน 20,000 บาท ตามหนังสือหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 16 ลาดับที่ 4
รายการที่ 6 อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้านเปือย
หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ในการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้านเปือย หมู่ที่ 6 จานวน 20,000 บาท ตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้อ งถิ่ น ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2561 ทั้ งนี้ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 16 ลาดับที่ 4
รายการที่ 7 อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้านกอก
หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ในการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข บ้านกอก หมู่ที่ 7 จานวน 20,000 บาท ตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้อ งถิ่ น ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2561 ทั้ งนี้ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 16 ลาดับที่ 4
รายการที่ 8 อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งไว้ 150,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) ศรีสะเกษเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแข่งชาติ ครั้งที่
37 (พ.ศ.2564) นครลาดวนเกมส์ ประจาปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือที่ กก 5103.5.16/ว3423 ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2562
5. งบรายจ่ายอื่น
ตั้งไว้ 25,000 บาท
รายการที่ 1 ค่าจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล และสารวจความพึงพอใจ ของ
หน่วยงาน
ตั้งไว้ 25,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล และสารวจความพึงพอใจ
ในการทางานบริการสาธารณ ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 16 ลาดับที่ 4
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แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
1. งบดาเนินการ
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
ตั้งไว้ 1,324,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและเงินปรับเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 4 อัตรา
ดังนี้
1. นักบริหารงานคลัง
จานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการเก็บรายได้ปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
1.1.2 เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้ 42,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินประจาตาแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานคลัง
จานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
1.1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ตั้งไว้ 240,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ลูกจ้างประจาตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
อบต. (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
1.1.3 ค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 360,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ ายเป็ น ค่า ตอบแทนรายเดือน เงินปรับ ค่าตอบแทน ให้ แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่
4) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558

1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

-212. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 60,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้
รายการที่ 1 เป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล
ลู กจ้ า งประจ า และพนั กงานจ้ างและผู้ มีสิ ท ธิ์ได้ รับ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการก าหนดเงิ น
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
รายการที่ 2 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกรรมการ ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 ประกอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้ ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบลในการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการ
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ตามหนังสือ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้ 60,000 บาท
ค าชี้ แ จง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า บ้ า น ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ มี สิ ท ธิ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2551
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 30,000 บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย เหลือการศึกษา บุตร ของข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
ตลอดจนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายการที่ 1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีต่างๆ และงาน
กิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้

-222.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 140,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และหมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์แก่องค์ การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ประกอบหนังสือ ที่ มท
0808.2/ว2373 ลงวันที่ 23 ธัน วาคม 2557 และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
นอกจาก
ค่าธรรมเนียมในหมวดค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ต่าง ๆ เป็น
ต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
รายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดทา เอกสารต่างเผยแพร่ต่าง ๆ ปูายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจาปี ต้น
ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้

2.2.3 ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายการที่ 1 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 20,000 บาท

ค าชี้ แ จง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษา ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน เช่ น เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครือ่ งอัดสาเนา ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้

-232.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 100,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้
รายการที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ สมุดบัญชี เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคานวณเลข ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้
เบิกได้
รายการที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อหรือจัดพิมพ์ใบเสร็จค่าน้าประปา ในกิจการองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ 40,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้า จาน
รอง น้าดื่มบริการประชาชน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 10,000 บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในกิจ กรรม การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการ
ดาเนินงาน ของ อบต.หนองแก้ว ได้แก่ แผ่นไม้อัด , แผ่นเหล็ก , กระดาษโปสเตอร์ , พู่กัน , ฯลฯ ซึ่งตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ , โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
5. ค่าครุภัณฑ์
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
ตั้งไว้ 1,458,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและเงินปรับเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
ดังนี้
1. นักบริหารงานการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. ครูผู้ดแู ลเด็ก

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 3 อัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ประกอบหนังสือที่ มท
0809.9/ว6 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 เรื่อง การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประกอบ หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.4/1326 ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2560
1.1.2 เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้ 42,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินประจาตาแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
1.1.2 เงินวิทยะฐานะ
ตั้งไว้ 84,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินวิทยะฐาน ให้แก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ด้วยการเบิกจ่ายเงิยวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2550
1.1.3 ค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 963,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 6 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 3 อัตรา
2. ผู้ดูแลเด็ก
จานวน 3 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ประกอบ หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.4/1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 20,000 บาท
ค าชี้ แ จง เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน เพิ่มค่ าครองชีพ คราว ให้ แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 6 อัตรา
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ดูแลเด็ก
จานวน 3 อัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก. อบต.) เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนตาบล ลู กจ้ าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ว นตาบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกอบ หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.4/1326 ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2560
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 40,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้
รายการที่ 1 เป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล
ลู กจ้ า งประจ า และพนั กงานจ้ างและผู้ มีสิ ท ธิ์ได้ รับ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการก าหนดเงิ น
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้ ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบลในการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการ
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ตามหนังสือ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 30,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย เหลือการศึกษาบุตร ของข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
ตลอดจนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายการที่ 1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แ จง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสั มพันธ์ งาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้
เบิกได้
รายการที่ 5 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ตั้งไว้ 120,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดและขอบเขตของงาน ที่ อบต.หนอง
แก้ว กาหนด) ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และหมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ประกอบหนังสือ ที่ มท
0808.2/ว2373 ลงวันที่ 23 ธัน วาคม 2557 และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
นอกจาก
ค่าธรรมเนียมในหมวดค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ต่าง ๆ เป็น
ต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
รายการที่ 2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ( ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )
ตั้งไว้ 396,900 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1. วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา
จานวน 3 ศูนย์ รวมนักเรียนจานวน 81 คนๆ ละ 20 บาท จัดสรร 100 % จานวน 245 วัน ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 28 ลาดับที่ 3
รายการที่ 3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 137,700 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) ของศูนย์เด็กดังนี้
1. วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา
จานวน 3 ศูนย์ รวมนักเรี ยนจ านวน 81 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี ตามหนังสื อด่ว นที่สุ ด ที่มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 11 ลาดับที่ 7
-29รายการที่ 4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ) ตั้งไว้ 12,000
บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริห ารสถานศึกษา สาหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จานวน 60 คน รายการค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท / ปี ให้แก่ 1. วัดโพธิ์ศรี
บ้านเปือย 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา จานวน 3 ศูน ย์ ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
9-11 ลาดับที่ 2-5
รายการที่ 5 ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 60,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รายการที่ 6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ตั้งไว้ 12,000
บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริห ารสถานศึกษา สาหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จานวน 60 คน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท / ปี ให้แก่ 1. วัดโพธิ์
ศรีบ้านเปือย 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา จานวน 3 ศูนย์ ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
9-11 ลาดับที่ 2-5
รายการที่ 7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ตั้งไว้ 18,000
บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริห ารสถานศึกษา สาหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จานวน 60 คน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท / ปี ให้แก่ 1. วัด
โพธิ์ศรีบ้านเปือย 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา จานวน 3 ศูนย์ ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 9-11 ลาดับที่ 2-5

รายการที่ 8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริ ห ารสถานศึ ก ษา (ค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น) ตั้ ง ไว้
25,800 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริห ารสถานศึกษา สาหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จานวน 60 คน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท / ปี ให้แก่ 1. วัด
โพธิ์ศรีบ้านเปือย 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา จานวน 3 ศูนย์ ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 9-11 ลาดับที่ 2-5

2.2.3 ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายการที่ 1 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษา ครุภัณฑ์สานักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องอัดสาเนา ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ สมุดบั ญชี เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคานวณเลข ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ 40,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้า จาน
รอง ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.2.2 ค่าอาหารเสริม (นม)
รายการที่ 1 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 155,213 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้
1. วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา
จานวน 3 ศูนย์ รวมนักเรียนจานวน 81 คนๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 26 ลาดับที่ 1
รายการที่ 2 ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 557,615 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านเปือย จานวน 79 คน
2. โรงเรียนบ้านหนองแก้ว จานวน 98 คน
3. โรงเรียนบ้านกอกหัวนา จานวน 114 คน
รวมนักเรียน ทั้งหมด 291 คนๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 27 ลาดับที่ 2
2.2.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในกิจ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. ได้แก่
แผ่นไม้อัด , แผ่นเหล็ก , กระดาษโปสเตอร์ , พู่กัน , ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้
เบิกได้

2.2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 10,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ , โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.3.6 วัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้ 50,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ขนาดต่าง ๆ เชื้อกขนาดต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก ตะปู สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ สาหรับในการ จัดทา ซ่อมแซม ปรับปรุง
สนามเด็กเล่น รั้วศูนย์เด็ก ที่จาเป็น ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.4.4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้ 50,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต การใช้อินเตอร์เน็ต (INTERNET) ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/10106 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548
4. หมวดเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รายการที่ 1 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเปือย ตั้งไว้ 316,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือย จานวน 79
คน คนละ 20 บาท จานวน 200 วัน ตามหนังสือโรงเรียนบ้านเปือย ที่ ศธ 04138.208/70 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2563 และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159 ลาดับที่ 3
รายการที่ 2 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา)

ตั้งไว้ 392,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์
ผดุ ง วิ ท ยา) จ านวน 98 คน คนละ 20 บาท จานวน 200 วั น ตามหนัง สื อ โรงเรี ย นบ้ า นหนองแก้ ว
ที่ ศธ 04138.207/56 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159 ลาดับที่ 3
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกอกหัวนา ตั้งไว้ 456,000 บาท
ค าชี้ แ จง เพื่ อจ่ า ยเป็ น เงิ น อุด หนุน ค่ า อาหารกลางวัน ส าหรั บเด็ กนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นกอกหั ว นา
จ านวน 114 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วั น ตามหนั ง สื อ โรงเรี ย นบ้ า นกอกหั ว นา
ที่ ศธ 04138.209/80 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159 ลาดับที่ 3

5. ค่าครุภัณฑ์
รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 51,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base
-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ทั้งนี้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่
15 มีนาคม 2562
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 20,000
บาท
คาชี้แ จง เพื่อจ่ายเป็ น ค่า จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อปูองกันและควบคุมโรคพิษสุ นัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามจาจานวนประชากรสุนัขและแมวที่ได้จากการสารวจ
ตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146 ลาดับที่ 4
2.2 ค่าวัสดุ

รายการที่ 1 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปู อ งกั น และ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ฉีดยุง) เช่น ค่าน้ามัน น้ามันเครื่อง
อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานตามอานาจหน้าที่ของ อบต. ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 146 ลาดับที่ 2
2.2 ค่าวัสดุ
2.2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 160,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้
1. ค่าวัสดุหัวเชื้อน้ายาพ่นกาจัดยุง ในการปูองกันและระงับโรคติดต่อ จากเชื้อไข้เลือดออกตลอดปี
ขนาดวัสดุหัวเชื้อน้ายากาจัดยุงลาย ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
2. ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันระงับโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าและอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานตามอานาจ
หน้าที่ของ อบต. ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
3. ค่าจัดซื้อสารเคลือบ temephos 1% w/wg ใช้ในการปูองกันและระงับโรคติดต่อ จากเชื้อไข้เลือดออก
ตลอดปี ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
ตั้งไว้ 1,02,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและเงินปรับเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา
ดังนี้
1. นักบริหารงานช่าง
2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
1.2 เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้ 42,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินประจาตาแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานช่าง
จานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
1.3 ค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 638,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าตอบแทนรายเดือน เงิน ปรับ ค่าตอบแทน ให้ แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
จานวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
4. พนักงาจดมาตรวัดน้า
จานวน 1 อัตรา
5. พนักงานผลิตน้าประปา
จานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่
4) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558

1.4 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 95,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
จานวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา

4. พนักงาจดมาตรวัดน้า
5. พนักงานผลิตน้าประปา

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อ ง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 40,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้
รายการที่ 1 เป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล
ลู กจ้ า งประจ า และพนั กงานจ้ างและผู้ มีสิ ท ธิ์ได้ รับ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการก าหนดเงิ น
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้ ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบลในการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการ
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ตามหนังสือ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้ 50,000 บาท
ค าชี้ แ จง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า บ้ า น ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ มี สิ ท ธิ ต าม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย เหลือการศึกษาบุตร ของข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
ตลอดจนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายการที่ 1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีต่างๆ และงาน
กิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 150,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และหมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ประกอบหนังสือ ที่ มท
0808.2/ว2373 ลงวันที่ 23 ธัน วาคม 2557 และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
นอกจาก
ค่าธรรมเนียมในหมวดค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ต่าง ๆ เป็น
ต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.2.3 ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายการที่ 1 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษา
ตั้งไว้ 200,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบารุงรักษา คลองส่งน้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชารุด
ถนนลูกรัง ถนนดิน ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณที่ชารุด รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟูา ของการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค ซึ่งไฟฟูาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.หนองแก้ว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่ง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร , กระดาษ
ถ่ายพิมพ์เขียว , กระดาษถ่ายแบบแปลนก่อสร้าง ,วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ เครื่องเย็บ
กระดาษ เครื่องคานวณเลข ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.3.2 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
ตั้งไว้ 400,000 บาท
รายการที่ 1 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์
ไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
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2.3.3 วัสดุก่อสร้าง
ตัง้ ไว้ 300,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์
ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็ อก ตะปู เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร ยางมะตอยสาเร็จรูป เป็นต้น สาหรับ ในการ
ซ่อมแซมถนนสาธารณะ หรือสถานที่อื่นที่หลุมเป็นบ่อหรือในการบริหารงานอื่น ๆ ที่จาเป็น ซึ่งตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
2.3.4 วัสดุอื่นๆ
ตั้งไว้ 600,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้
รายการที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในระบบการจ่ายน้าประปา เช่น วัสดุอุปกรณ์ประปา
ท่อประปา ข้อต่อ กาว และ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
รายการที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในกระบวนการผลิตน้าประปา เช่น สารส้ม คลอลีน ทราย
กรอง หิน ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
5. ค่าครุภัณฑ์
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าใช้สอย
2.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งไว้ 200,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเหมารถ ค่าอาหาร ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2549 และหนังสือสั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 146 ลาดับที่ 2

-39-

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆต่อต้านยาเสพย์ติด ตั้งไว้ 70,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ต่อต้านยาเสพย์ติด และเชื่อมความสามัคคี เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เช่าเวที ค่าจัดทาสนาม ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน ค่ารับรองผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรม ค่าเงินรางวัล ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 146 ลาดับที่ 2
รายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ตั้งไว้ 15,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสมุด
ค่าปากกา ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน ค่ารับรองผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าเงินรางวัล ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 146 ลาดับที่ 2
รายการที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวหรือเรือหาปลา
ตั้งไว้ 150,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวหรือเรือ
หาปลา เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เช่าเวที ค่าจัดทาสนาม ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน
ค่ารั บรองผู้มาร่ วมประกอบกิจกรรม ค่าเงินรางวัล ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 198 ลาดับที่ 7

-40รายการที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่น
ตั้งไว้ 150,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่น (บุญบั้ง
ไฟ) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เช่าเวที ค่าจัดทาสนาม ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน ค่า
รั บ รองผู้ ม าร่ ว มประกอบกิ จ กรรม ค่ า เงิ น รางวั ล ค่ า โล่ ห รื อ ถ้ว ยรางวั ล และค่ า ใช้จ่ า ยอื่น ๆ ตาม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 146 ลาดับที่ 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รายการที่ 1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว้ 120,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของอั ตราค่าจ้างรายเดือน ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557
รายการที่ 2 ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตั้งไว้ 100,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ในอัตราร้อยละ 2 ของอัตราค่าจ้างรายเดือน ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2561
รายการที่ 3 ประเภทค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ตั้งไว้ 5,650,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ ายสาหรั บสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้ สูงอายุ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552
รายการที่ 4 ประเภทค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ
ตั้งไว้ 2,400,000 บาท

ค าชี้ แ จง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
รายการที่ 5 ประเภทค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ตั้งไว้ 60,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ที่ขึ้นบัญชีไว้กับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
รายการที่ 6 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000 บาท
ค าชี้แ จง เพื่อ จ่ า ยเป็ น เงิ น สมทบกองทุน หลั กประกัน สุ ข ภาพในระดั บท้ องถิ่น หรื อพื้ นที่ ส านัก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ตั้งงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของงบประมาณที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอนเงินงบประมาณให้ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการต่างๆ ให้อานาจให้เบิกได้
-42รายการที่ 7 ประเภทเงินสารองจ่าย
ตั้งไว้ 500,000 บาท
คาชี้แจง คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่าย เพื่อในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท
0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2558 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
รายการที่ 8 ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ส่วนตาบล)
ตั้งไว้ 130,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ส่วนตาบล) ให้แก่
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ส่วนตาบล) ประจาปี 2561 โดยคานวณตั้งจ่ายจากร้อยละหนึ่งของ
ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 (ไม่รวมจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ หรือเงินอุดหนุน ) ตาม หนังสือ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
รายการที่ 9 เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จ ครูผู้ดูแลเด็ก ที่จะเกษียณ ในวันที่ 30 กันยายน 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546

ตาม
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4. งบลงทุน
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
( รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กาหนด ) ทั้งนี้ในการจัดจ้างให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 25612565) หน้าที่ ลาดับที่

