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คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

-------------------------------ทาน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแกว
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหนองแกว จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแกว อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหนอง
แกว จึงขอชี้แจงให ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ทุกทานไดทราบถึง
สถานการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดัง ตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จำนวน 29,378,477 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน 12,066,911.32 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 11,087,943.10 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิก จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จำนวน 0 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2561 ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2562
(1) รายรับจริง จำนวน 22,980,925.26 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จำนวน 89,001.08 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จำนวน 211,712.20 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จำนวน 60,735.63 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
จำนวน 563,100 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จำนวน 26,009 บาท
หมวดรายไดจากทุน
จำนวน
0
บาท
หมวดภาษีจดั สรร
จำนวน 9,593,801.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 12,436,565.52 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 0 บาท
(3) รายจายจริง
จำนวน 17,489,144.30 บาท
งบกลาง
จำนวน 5,759,719 บาท
งบบุคลากร
จำนวน 7,101,501 บาท

งบดำเนินการ
จำนวน 3,223,419.30 บาท
งบลงทุน
จำนวน 167,772 บาท
งบรายจายอื่น
จำนวน
0
บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน 1,237,000 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 0 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม
จำนวน 3,852,200 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ 2563
องคการบริหารสวนตำบลหนองแกว อำเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ
รายรับจริง ป 2559 ประมาณการป 2560 ประมาณการป 2561
รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวตั ถุประสงค
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2561
รายจาย
รายจายจริงป 2559
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
318,377
งบบุคลากร
7,964,581
งบดำเนินการ
4,198,210
งบลงทุน
2,310,400
งบรายจายอื่น
0
งบเงินอุดหนุน
1,743,381
รวมจายจากงบประมาณ
16,534,950
รวม
16,534,950

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

ประมาณการป 2561

-4ประมาณการรายรับงบประมาณ พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตำบลหนองแกว
อำเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ
1.รายไดจัดเก็บเอง
1.1 หมวดภาษีอากร
1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บจริงไดนอย เมื่อเทียบกับ
ที่ประมาณการรายรับไว
1.1.2 ภาษีบำรุงทองที่
จำนวน 60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดนอย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว
1.1.3 ภาษีปาย
จำนวน 2,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดใกลเคียง เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว ดังนั้นจึงประมาณการรายไวเทากับปที่ผานมา
1.1.4 อากรการฆาสัตว
จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดใกลเคียง เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว ดังนั้นจึงประมาณการรายไวเทากับปที่ผานมา
1.1.5 อาการรังนกอีแอน
จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บจริงไดนอย เมื่อเทียบกับ
ที่ประมาณการรายรับไว
1.2 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
1.2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเท ากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดนอย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว
1.2.2 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเท ากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดนอย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว
1.2.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย
จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเท ากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดนอย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว
1.2.4 คาธรรมเนียมอื่นๆ
จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดมาก เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว
1.2.5 คาปรับผูกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดใกลเคียง เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว ดังนั้นจึงประมาณการรายไวเทากับปที่ผานมา
-51.2.6 คาปรับผิดสัญญา
จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บจริงไดมาก เมื่อเทียบ
กับที่ประมาณการรายรับไว ดังนั้นจึงประมาณการรายไดเพิ่มขึ้น
1.2.7 คาปรับอื่นๆ
จำนวน 3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเท ากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดนอย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว
1.2.8 คาใบอนุญาตประกอบการคาสำหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเท ากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดนอย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว
1.2.9 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดจัดเก็บไดนอย จึงประมาณ
การลดลง
1.2.10 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเท ากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดนอย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว
1.2.11 คาใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปทผี่ านมา เนื่องจากปที่ผานมาไดจัดเก็บไดใกลเคียง จึงประมาณ
การไวเทากับปที่ผานมา
1.3 หมวดรายไดจากทรัพยสิน
1.3.1 ดอกเบี้ย
จำนวน 100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดจัดเก็บไดมากกวาที่ประมาณ
การไว จึงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา
1.3.2 รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ
จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเท ากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดนอย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว
1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
1.4.1 รายไดจากสาธารณูปโภคและการพานิชย จำนวน 700,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดจัดเก็บไดใกลเคียง จึงประมาณ
การไวเทากับปที่ผานมา
1.4.2 รายไดจากสาธารณูปโภคอื่นๆ
จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดจัดเก็บไดใกลเคียง จึงประมาณ
การไวเทากับปที่ผานมา

-61.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

1.5.1 คาขายแบบแปลน
จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดจัดเก็บไดใกลเคียง จึงประมาณ
การไวเทากับปที่ผานมา
1.5.2 คารับรองสำเนาและถายเอกสาร จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดจัดเก็บไดใกลเคียง จึงประมาณ
การไวเทากับปที่ผานมา
1.5.3 รายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาจัดเก็บไดนอย เมื่อเทียบกับที่
ประมาณการรายรับไว
1.6 หมวดรายไดจากทุน
1.6.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดจัดเก็บไดนอยกวาที่ประมาณ
การไว จึง
1.6.2 รายไดจากทุนอื่นๆ
จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดจัดเก็บไดนอยกวาที่ประมาณ
การไว จึงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
2. ภาษีจัดสรร
2.1.1 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จำนวน 200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับที่ประมาณการรายรับไว
2.1.2 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน 8,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับที่ประมาณการรายรับไว
2.1.3 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จำนวน 1,700,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับที่ประมาณการรายรับไว
2.1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับที่ประมาณการรายรับไว

-72.1.6 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 3,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับที่ประมาณการรายรับไว
2.1.7 ภาษีการพนัน จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ลดลง กับที่ประมาณการรายรับไว
2.1.8 ภาษียาสูบ
จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ลดลง กับที่ประมาณการรายรับไว
2.1.9 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมวาดวยปาไม จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ลดลง กับที่ประมาณการรายรับไว
2.1.10 คาภาคหลวงแร จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ใกลเคียงกับที่ประมาณการรายรับไว
2.1.11 คาภาคหลวงปโตรเลียม จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ลดลงเมื่อเทียบกับที่ประมาณการรายรับไว
2.1.12 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จำนวน 600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ใกลเคียงเมื่อเทียบกับที่ประมาณการรายรับไว
2.1.13 ภาษีจัดสรรอื่นๆ จำนวน 4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ลดลง กับที่ประมาณการรายรับไว

-83 เงินอุดหนุนทั่วไป
3.1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทำ
จำนวน 16,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมาไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้
ลดลงเมื่อเทียบกับที่ประมาณการรายรับไว จึงประมาณการไวตามรายการดังนี้
1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหนาที่และภารกิจถายโอน จำนวน 3,283,458 บาท
2. เงินอุดหนุ นสำหรับสนับ สนุนสนับ สนุน คาใชจายในการจัด การศึกษาสำหรับศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ก (ค า
จัดการเรียนการสอน/รายหัว คาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือเรีย น คาอุป กรณ การเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ) จำนวน 206,590 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย จำนวน 139,883 บาท
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย จำนวน 375,700 บาท
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา จำนวน 540,369 บาท
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา จำนวน 1,128,000 บาท
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
และสวัสดิการสำหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก พนักงานจางผูดูแลเด็ก) จำนวน 1,742,000 บาท
8. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา (คากระแสไฟฟา) จำนวน 100,000 บาท
9. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยความพิการ) จำนวน 2,400,000 บาท
10. เงิน อุด หนุ น สำหรับ โครงการสนั บ สนุ น การจัด สวัส ดิ การทางสั งคมแก ผูดอยโอกาสทางสั งคม (เงิน
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) จำนวน 60,000 บาท
11. เงิน อุ ดหนุ น โครงการสร างหลักประกัน ดานรายไดแกผูสูงอายุ (เงิน อุดหนุ น สำหรับ สนับ สนุน การ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) จำนวน 5,650,000 บาท
12. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจขอมูลจำนวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบาตามพระปนิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 10,000 บาท

13. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒ น
วรขัตติยราชนารี จำนวน 20,000 บาท
14. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข
จำนวน 140,000 บาท
15. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒ นาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จำนวน 60,000 บาท
16. เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาปวยการสำหรับนักบริบาลทองถิ่น จำนวน 144,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
1. งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก

ตั้งไว 514,080 บาท

คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ของนายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล
รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.2 เงินคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก
ตั้งไว 42,120 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนง ของ นายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ตั้งไว 42,120 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

ตั้งไว 86,400 บาท

คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
ตั้งไว 676,800 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล รองประธานสภา
องคการบริห ารสวนตำบล สมาชิ กองคการบริห ารส วนตำบล ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดว ยเงินเดื อน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตำบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.6 เงินคาตอบแทนอื่น
ตั้งไว 86,400 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหารสวนตำบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

-10เงินเดือน (ฝายประจำ)
1.7 เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว 2,190,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปน เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 6 อัตรา
ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตำบล
จำนวน 1 อัตรา
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล
จำนวน 1 อัตรา
3. หัวหนาสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล
จำนวน 1 อัตรา
4. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จำนวน 1 อัตรา
5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
1.8 เงินประจำตำแหนง

ตั้งไว 252,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจายเป น เงินคาตอบแทนประจำตำแหนง ใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 3 อัตรา
ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตำบล
จำนวน 1 อัตรา
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล
จำนวน 1 อัตรา
3. หัวหนาสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล
จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
1.9 คาจางลูกจางประจำ
ตั้งไว 221,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปน เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกลูกจางประจำตำแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง กำหนดอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
อบต. (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
1.10 คาตอบแทนพนักงานจาง
ตั้งไว 920,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 5
อัตรา ดังตอไปนี้
1. ผูชวยนักวิชาการเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
จำนวน 1 อัตรา
3. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
4. ผูชวยเจาหนาที่ปองกันฯ
จำนวน 1 อัตรา
5. นักการภารโรง
จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่
4) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558

-111.11 เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
ตั้งไว 50,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อจายเป น เงิน เพิ่ มคาครองชี พชั่ว คราว ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา
ดังตอไปนี้
1. ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
จำนวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
3. ผูชวยเจาหนาที่ปองกันฯ
จำนวน 1 อัตรา
4. นักการภารโรง
จำนวน 1 อัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานส วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่ วไปเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558
2. งบดำเนินการ
2.1 คาตอบแทน
2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 80,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายดังรายการตอไปนี้
รายการที่ 1 เปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนตำบล
ลู ก จ างประจำ และพนั ก งานจ า งและผู มี สิ ท ธิ์ ได รับ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการกำหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
รายการที่ 2 คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 ประกอบ ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2560
2.1.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให ขาราชการ พนักงานสวนตำบลในการปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการ ตามคำสั่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลหนองแก ว ตามหนั งสื อ มท 0808.4/ว1562 ลงวั น ที่ 15
พฤษภาคม 2550 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติงานนอกเวลาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

-122.1.4 คาเชาบาน
ตั้งไว 126,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อ จ า ยเป น ค า เช า บ า น ให แ ก ข า ราชการ พนั ก งานส ว นตำบลผู มี สิ ท ธิ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2551

2.1.5 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวย เหลือการศึกษาบุตร ของขาราชการ พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ
ตลอดจนผูมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2.2 คาใชสอย
2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายการที่ 1 คาโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาโฆษณา และเผยแพร ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ เปนตน ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
รายการที่ 2 คาจางเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ตั้งไว 108,000 บาท
คำชี้ แจง เพื่ อจายเปนค าจ างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพยสิ น รายงานเหตุ การณ
ประจำวัน และงานที่ไดรับมอบหมายใหทำจางเหมาบริการ ตามหนังสือดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2559
รายการที่ 3 คาจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต
ตั้งไว 108,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานขับรถ ซึ่งมีหนาที่ขับรถยนต ดูแลรักษาความสะอาด
บำรุงรักษา แกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ ของรถยนต และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ตามหนังสือดวน
มากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายการที่ 4 คาจางเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ตั้งไว 108,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ซึ่งมีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด
สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในสำนักงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ตาม
หนังสือดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายการที่ 5 คาธรรมเนียมรางวัดที่สาธารณประโยชน
ตั้งไว 50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมรางวัดที่ดินสาธารณประโยชน และคารังวัดที่ดินเอกชนเพื่อโอนเปน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได

-13รายการที่ 6 คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานในการสำรวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตั้งไว 10,000
บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานในการสำรวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ตามจำจำนวนประชากรสุนัขและแนวที่ไดจากการสำรวจ
ตัวละ 6 บาทตอป ตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2561
2.2.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายดังรายการตอไปนี้
รายการที่ 1 เพื่ อจายเปน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ค าของขวัญ คาพิมพ คาถายเอกสาร คาใชจาย
เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง รวมทั้งคาบริการ คาใชจายอื่น ซึ่งจำเปนตองจาย ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทั ศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ ยวของ ตามหนังสื อ มท ที่
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ซึ่งไมเกิน 1 % ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมา
รายการที่ 2 เพื่อจายเปน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่ง
จำเปนตองจาย เชน การประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้ง ตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ตามหนังสือ มท ที่ 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2.2.3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 300,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตำบล
พนักงานจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
และหมายความรวมถึงผูปฏิบัติงานตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ประกอบหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2373 ลงวันที่ 23
ธันวาคม 2557 และจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน นอกจากคาธรรมเนียมในหมวดคาสาธารณูปโภค
เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนา ตาง ๆ เปนตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
รายการที่ 2 คาใชจายในการรวมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ

ตั้งไว 10,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดงาน คาจางเหมาบริการทำพานดอกไม พานพุม พวงมาลา กระเชาดอกไม
หรือซื้อวัสดุอุปกรณ สำหรับการดำเนินงานในกิจกรรมวันสำคัญตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเปน ไดแก วันป
ยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ วันจักรกรี วันฉัตรมงคล วันสำคัญทางศาสนา เปนตน ซึ่งตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
-14รายการที่ 3 คาใชจายโครงการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตำบล ตั้งไว 600,000 บาท
คำชี้แ จง เพื่ อจายเป น คาใชจ ายสำหรับ โครงการการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด รวมถึงการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมือง ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561
รายการที่ 4 คาปวยการสำหรับนักบริบาลทองถิ่น
ตั้งไว 144,000 บาท
คำชี้แจง เพื่ อจายเปน คาปวยการสำหรับนักบริบาลทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
2.2.4 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
รายการที่ 1 รายจายเพื่อซอมแซมบำรุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งไว 100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาซอมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑสำนักงาน เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องอัดสำเนา ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.3 คาวัสดุ
2.3.1 คาวัสดุสำนักงาน
ตั้งไว 100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุสำนักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ
เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเจาะตาไก นาิกา ที่ถูพื้น กุญแจ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ให
อำนาจใหเบิกได
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 40,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อจายเป นค าจัด ซื้ อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมั น จารบี น้ำมัน เครื่อง ฯลฯ สำหรับ
รถยนต ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3532 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.2.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร

ตั้งไว 20,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ ฯ ซึ่งตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.2.4 วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคา สายไฟเพื่อเชื่อมตอระบบ LAN แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล
หัวพิมพหรือแถบพิมพ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตาง ๆ เชน แบบดิ ส ก เกตต แบบฮารดดิ ส ก แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เปน ตน โปรแกรมคอมพิ วเตอรห รือ
ซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 10,000 บาท ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิก
ได

-152.4 คาสาธารณูปโภค
2.4.1 คาไฟฟา
ตั้งไว 1,000,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายดังรายการตอไปนี้
รายการที่ 1 เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ าสำหรับใชประจำอาคารที่ทำการองคการบริหารสวนตำบล
และสถานที่ ที่ อ ยู ในความดู แ ลของ อบต. ตามหนั ง สื อ กรมฯ ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวั น ที่ 23
พฤศจิกายน 2552
รายการที่ 2 เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตำบล ซึ่งสำนักงานไฟฟาสวนภูมิภาคเรียกเก็บตลอดป ตามหนังสือกรมฯ ดวนที่สุดที่ มท 0890.3/ว 2271 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
รายการที่ 3 เพื่อจายเปนคาไฟฟาสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา ที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแกว ซึ่งสำนักงานไฟฟาสวนภูมิภาคเรียกเก็บตลอดป ตามหนังสือกรมฯ ดวน
ที่สุดที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2.4.2 คาโทรศัพท
ตั้งไว 10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชโทรศัพท สำหรับที่ทำการองคการบริหารสวนตำบล
หนองแกว ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.4.3 คาบริการไปรษณีย

ตั้งไว 10,000 บาท

คำชี้แจง เพื่ อจายเป นค าไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณี ยอากร คาเชาตู
ไปรษณีย ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.4.4 คาบริการทางดานโทรคมนาคม
ตั้งไว 120,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายดังรายการตอไปนี้
รายการที่ 1 เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ต (INTERNET) ที่ศูนยอินเตอรเน็ตตำบล
คาสื่อสารอื่นๆ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/10106 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548
รายการที่ 2 เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการเชาโดเมนคอมพิวเตอร (INTERNET) เวปไซต อบต.หนอง
แกว เพื่อใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การพัฒนาตำบลและการติดตอราชการที่จำเปน ซึ่งตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได

-163. งบลงทุน
3.1. คาครุภัณฑ
รายการที่ 1 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ตั้งไว 34,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีห น วยจัดเก็ บ ขอมู ล ชนิ ด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ ไม น อยกวา 1 TB หรือ ชนิ ด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จำนวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base
-T หรือดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย
ทั้งนี้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่
15 มีนาคม 2562
รายการที่ 2 ค าจัด ซื้ ออุปกรณ อานบั ต รแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ตั้ งไว 2,100
บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จำนวน
3 เครื่อง
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน - สามารถอ า นและเขี ย นข อ มู ล ในบั ต รแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได - มีความเร็วสัญญาณนาิกาไมนอยกวา 4.8 MHz - สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ
(Interface) แบบ USB ได - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts,
3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ทั้งนี้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่
15 มีนาคม 2562

-174. หมวดเงินอุดหนุน
4.1 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายการที่ 1 อุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรารมย ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรารมย ตามโครงการอำนวยการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ 2563 ตามหนังสือขอรับเงิน
อุดหนุน ที่ศก 52401/ว593 ลงวัน ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ต าม ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 161 ลำดับ
ที่ 5
4.2 อุดหนุนสวนราชการ

รายการที่ 1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย ตั้งไว 7,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ ประจำป 2563 ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ดวนที่สุด ที่ ศก0218/
ว3056 ลงวั น ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทั้ งนี้ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด วยเงิน อุดหนุน ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 161 ลำดับที่ 5
รายการที่ 2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย ตั้งไว 10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย ตามโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ประจำป 2563 ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ที่ ศก 0218/ว 2635 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2562 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 162 ลำดับที่ 7
รายการที่ 3 อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งไว 5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการปองกัน เฝาระวังและ
แก ไขป ญ หายาเสพติ ด ประจำป 2563 ตามหนั งสื อขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ที่ ศก 0023.8/ว 2534 ลงวั น ที่ 6
มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 162 ลำดับที่ 8

-184.2 อุดหนุนเอกชน
รายการที่ 1 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข บาน
หนองแกว หมูที่ 1 ตั้งไว 20,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุ ข บานหนองแกว หมู ที่ 1 จำนวน 20,000 บาท ตามหนั งสื อหนั งสื อ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยเงิน อุดหนุนขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนาที่ 16 ลำดับที่ 4
รายการที่ 2 อุ ด หนุ น สำหรั บ การดำเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด า นสาธารณสุ ข
บานหัวนา หมูที่ 2 ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข บานหัวนา หมูที่ 2 จำนวน 20,000 บาท ตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท อ งถิ่ น ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2561 ทั้ ง นี้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยเงิน อุด หนุ น ขององค กรปกครองสว นท องถิ่ น พ.ศ. 2559 แผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนาที่ 16 ลำดับที่ 4
รายการที่ 3 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข บานกอก
หมูที่ 3 ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข บานกอก หมูที่ 3 จำนวน 20,000 บาท ตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท อ งถิ่ น ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2561 ทั้ ง นี้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยเงิน อุด หนุ น ขององค กรปกครองสว นท องถิ่ น พ.ศ. 2559 แผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนาที่ 16 ลำดับที่ 4
รายการที่ 4 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข บานเปอย
หมูที่ 4 ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุ ข บ านเป อย หมู ที่ 4 จำนวน 20,000 บาท ตามหนั งสื อหนั งสื อกรม
ส งเสริม การปกครองท องถิ่ น ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวั น ที่ 31 สิ งหาคม 2561 ทั้ งนี้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยเงิน อุดหนุนขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนาที่ 16 ลำดับที่ 4

-19รายการที่ 5 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข บาน
หนองแกว หมูที่ 5 ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข บานหนองแกว หมูที่ 5 จำนวน 20,000 บาท ตามหนังสือหนังสือกรม
ส งเสริม การปกครองท องถิ่ น ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวั น ที่ 31 สิ งหาคม 2561 ทั้ งนี้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยเงิน อุดหนุนขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนาที่ 16 ลำดับที่ 4
รายการที่ 6 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข บานเปอย
หมูที่ 6 ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข บานเปอย หมูที่ 6 จำนวน 20,000 บาท ตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท อ งถิ่ น ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2561 ทั้ ง นี้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยเงิน อุดหนุนขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนาที่ 16 ลำดับที่ 4
รายการที่ 7 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข บานกอก
หมูที่ 7 ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข บานกอก หมูที่ 7 จำนวน 20,000 บาท ตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท อ งถิ่ น ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2561 ทั้ ง นี้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยเงิน อุดหนุนขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนาที่ 16 ลำดับที่ 4
รายการที่ 8 อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งไว 150,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) ศรีสะเกษเกมส และการแขงขันกีฬาคนพิการแขงชาติ ครั้งที่
37 (พ.ศ.2564) นครลำดวนเกมส ประจำปงบประมาณ 2563 ตามหนังสือที่ กก 5103.5.16/ว3423 ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2562
5. งบรายจายอื่น

ตั้งไว 25,000 บาท

รายการที่ 1 คาจางมหาวิทยาลัย ของรัฐเพื่ อศึ กษา วิจัย ประเมิ นผล และสำรวจความพึ งพอใจ ของ
หนวยงาน
ตั้งไว 25,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจางมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล และสำรวจความพึงพอใจ
ในการทำงานบริการสาธารณ ของหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลหนองแกว ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 16 ลำดับที่ 4
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
1. งบดำเนินการ
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจำ
1.1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตำบล
ตั้งไว 1,506,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปน เงินเดือนและเงินปรับเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 4 อัตรา
ดังนี้
1. นักบริหารงานคลัง
จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการเก็บรายไดปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 1 อัตรา
5 เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
1.1.2 เงินประจำตำแหนง
ตั้งไว 42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปน เงินประจำตำแหนง ใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานคลัง
จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
1.1.3 คาตอบแทนจางพนักงานจาง
ตั้งไว 170,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อจ ายเป น คา ตอบแทนรายเดือน เงิน ปรั บ คาตอบแทน ให แก พนักงานจางตามภารกิ จ
จำนวน 1 อัตรา ดังตอไปนี้
1. ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
จำนวน 1 อัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่
4) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558
1.1.4 เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
ดังตอไปนี้
1. ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานส วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่ วไปเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

-212. งบดำเนินการ
2.1 คาตอบแทน
2.1.1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายดังรายการตอไปนี้
รายการที่ 1 เปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนตำบล
ลู ก จ างประจำ และพนั ก งานจ า งและผู มี สิ ท ธิ์ ได รับ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการกำหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
รายการที่ 2 คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกรรมการ ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ กค 0402.5/156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 ประกอบ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร พัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให ขาราชการ พนักงานสวนตำบลในการปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการ ตามคำสั่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลหนองแก ว ตามหนั งสื อ มท 0808.4/ว1562 ลงวั น ที่ 15
พฤษภาคม 2550 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติงานนอกเวลาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2.1.3 คาเชาบาน

ตั้งไว 60,000 บาท

คำชี้ แ จง เพื่ อ จ า ยเป น ค า เช า บ า น ให แ ก ข า ราชการ พนั ก งานส ว นตำบลผู มี สิ ท ธิ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2551
2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวย เหลือการศึกษาบุตร ของขาราชการ พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ
ตลอดจนผูมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2.2 คาใชสอย
2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายการที่ 1 คาโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตางๆ และงาน
กิจกรรมอื่นที่เปนประโยชนแกทางราชการ เชน แผนพับ ใบปลิว ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได

-222.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 140,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตำบล
พนั กงานจ าง และหมายความรวมถึ งผู ป ฏิบั ติงานเปน ประโยชนแกองคการบริห ารสวนตำบล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดว ยค าใช จ ายในการเดิ น ทางของเจาหน าที่ ทองถิ่น พ.ศ.2555 ประกอบหนังสื อ ที่ มท
0808.2/ว2373 ลงวั น ที่ 23 ธั น วาคม 2557 และจ า ยเป น ค าธรรมเนี ย มและค า ลงทะเบี ย น นอกจาก
คาธรรมเนียมในหมวดคาสาธารณูปโภค เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนา ตาง ๆ เปน
ตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
รายการที่ 2 คาใชจายในการดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว 10,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดทำ เอกสารตางเผยแพรตาง ๆ ปายประชาสัมพันธการเสียภาษีประจำป ตน
ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
รายการที่ 3 คาใชจายในการดำเนินโครงสำรวจขอมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
ตั้งไว 160,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปน คาใชจายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยการจั ด ทำหรื อ ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได

2.2.3 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
รายการที่ 1 รายจายเพื่อซอมแซมบำรุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาซอมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑสำนักงาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องอัดสำเนา ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได

-232.3 คาวัสดุ
2.3.1 วัสดุสำนักงาน
ตั้งไว 100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายดังรายการตอไปนี้
รายการที่ 1 เพื่อจายเปนคาวัสดุสำนักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ สมุดบัญชี เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจให
เบิกได
รายการที่ 2 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดชื้อหรือจัดพิมพใบเสร็จคาน้ำประปา ในกิจการองคการ
บริหารสวนตำบลหนองแกว ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได

2.3.2 วัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 40,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ำ จาน
รอง น้ำดื่มบริการประชาชน แกสหุงตม ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงาน
ของ อบต.หนองแกว ไดแก แผนไมอัด , แผนเหล็ก , กระดาษโปสเตอร , พูกัน , ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก , โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
5. คาครุภัณฑ
รายการที่ 1 คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตั้งไว 4,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูจัดเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มอก. ขนาด 80x40x81 ซม. จำนวน 1 ตู
ทั้งนี้ พิจารณารายละเอียดในการจัดซื้อตาม คูมือแนวทางการเปดเผยรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จางราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนยกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ สำนักงาน ปปช.
รายการที่ 2 คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตั้งไว 18,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูจัดเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มอก. กวาง 90 เซนติเมตร สูง 180
เชนติเมตร จำนวน 3 ตู ทั้งนี้ พิจารณารายละเอียดในการจัดซื้อตาม คูมือแนวทางการเปดเผยรายละเอียด
คาใชจายเกี่ยวกับ การจัดซื้ อจัดจางราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศู นยกำกั บดู แลการจัด ซื้อจัด จาง
ภาครัฐ สำนักงาน ปปช.

-24รายการที่ 3 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ตั้งไว 17,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีห น วยจัดเก็ บ ขอมู ล ชนิ ด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ ไม น อยกวา 1 TB หรือ ชนิ ด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จำนวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base
-T หรือดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย
ทั้งนี้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่
15 มีนาคม 2562
รายการที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว 16,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานสำนักงาน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมนอยกวา 1ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ทั้งนี้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่
15 มีนาคม 2562

-25รายการที่ 5 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู งบประมาณ 40,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู
คุณลักษณะ ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2561
1) ขนาดที่กำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 15,000 บีทียู
2) ราคาที่กำหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ผลติภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุด ทั้งหนวยสง ความเย็นและหนวยระบายความรอน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อ
เปนการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝายประจำ)
1.1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตำบล
ตั้งไว 1,629,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปน เงินเดือนและเงินปรับเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 1 อัตรา
ดังนี้
1. นักบริหารงานการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. ครูผูดูแลเด็ก
จำนวน 3 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ประกอบหนังสือที่ มท 0809.9/ว6
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อบรรจุแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประกอบ หนังสือดวนมาก ที่ มท 0809.4/1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม
2560
1.1.2 เงินประจำตำแหนง
ตั้งไว 42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปน เงินประจำตำแหนง ใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
1.1.3 คาตอบแทนจางพนักงานจาง
ตั้งไว 500,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ
จำนวน 3 อัตรา ดังตอไปนี้
1. ผูชวยครูผูดูแลเด็กได จำนวน 3 อัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ประกอบ หนังสือดวนมาก ที่ มท 0809.4/1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
1.1.4 เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
ตั้งไว 70,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อ จ ายเป น เงิน เพิ่ ม ค าครองชีพ คราว ให แ ก พนั ก งานจ างตามภารกิ จ จำนวน 3 อั ต รา
ดังตอไปนี้
1. ผูชวยครูผูดูแลเด็กได จำนวน 3 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบั บ ที่ 2) ลงวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2558 ประกอบ หนั ง สื อ ด ว นมาก ที่ มท 0809.4/1326 ลงวั น ที่ 4
กรกฎาคม 2560
-272. งบดำเนินการ
2.1 คาตอบแทน
2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 40,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายดังรายการตอไปนี้
รายการที่ 1 เปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนตำบล
ลู ก จ างประจำ และพนั ก งานจ า งและผู มี สิ ท ธิ์ได รับ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด ว ยการกำหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให ขาราชการ พนักงานสวนตำบลในการปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการ ตามคำสั่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลหนองแก ว ตามหนั งสื อ มท 0808.4/ว1562 ลงวั น ที่ 15
พฤษภาคม 2550 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติงานนอกเวลาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2.1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวย เหลือการศึกษาบุตร ของขาราชการ พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ
ตลอดจนผูมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

2.2 คาใชสอย
2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายการที่ 1 คาโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อจ ายเป น ค าใชจ ายในการโฆษณาประชาสัมพั น ธงาน กิจ กรรมที่เป น ประโยชนแก ทาง
ราชการ เชน แผนพับ ใบปลิว ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจให
เบิกได

-282.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตำบล
พนั กงานจ าง และหมายความรวมถึ งผู ป ฏิบั ติงานเปน ประโยชนแกองคการบริห ารสวนตำบล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวา ดว ยค าใช จ ายในการเดิน ทางของเจาหนาที่ ทองถิ่น พ.ศ.2555 ประกอบหนังสือ ที่ มท
0808.2/ว2373 ลงวั น ที่ 23 ธั น วาคม 2557 และจ า ยเป น ค าธรรมเนี ย มและค า ลงทะเบี ย น นอกจาก
คาธรรมเนียมในหมวดคาสาธารณูปโภค เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนา ตาง ๆ เปน
ตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
รายการที่ 2 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา ( คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )
ตั้งไว 375,700 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสำหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1. วัดโพธิ์ศรีบานเปอย

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสงาวราราม
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา
จำนวน 3 ศูนย รวมนักเรียนจำนวน 73 คนๆ ละ 20 บาท จัดสรร 100 % จำนวน 245 วัน ตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 28 ลำดับที่ 3
รายการที่ 3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 124,100 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว) ของศูนยเด็กดังนี้
1. วัดโพธิ์ศรีบานเปอย
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสงาวราราม
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา
จำนวน 3 ศู น ย รวมนั กเรียนจำนวน 73 คนๆ ละ 1,700 บาท/ป ตามหนังสื อดว นที่ สุด ที่ม ท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 11 ลำดับที่ 7

-29รายการที่ 4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 57,500 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อจ ายเป น คาใช จายตามโครงการสนั บ สนุ น คาใชจายการบริห ารสถานศึ กษา สำหรับ เด็ ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) จำนวน 50 คน ตามรายการดังตอไปนี้
1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท / ป
2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท / ป
3. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท / ป
4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท / ป
ใหแก 1. วัดโพธิ์ศรีบานเปอย 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสงาวราราม 3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา
จำนวน 3 ศูนย (อายุ 3-5 ป) ตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 9-11 ลำดับที่ 2-5

รายการที่ 5 คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามหนังสือดวนมากที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
2.2.3 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
รายการที่ 1 รายจายเพื่อซอมแซมบำรุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาซอมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑสำนักงาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องอัดสำเนา ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.3 คาวัสดุ
2.3.1 วัสดุสำนักงาน
ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุสำนักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ สมุดบัญชี เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.3.2 วัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 40,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ำ จาน
รอง ฯลฯ ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.2.2 คาอาหารเสริม (นม)
รายการที่ 1 คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 139,883 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดังนี้
1. วัดโพธิ์ศรีบานเปอย
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสงาวราราม
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา
จำนวน 3 ศูนย รวมนักเรียนจำนวน 73 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตามหนังสือดวน
ที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 26 ลำดับที่ 1
-30รายการที่ 2 คาอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ตั้งไว 540,369 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ดังนี้
1. โรงเรียนบานเปอย จำนวน 72 คน
2. โรงเรียนบานหนองแกว จำนวน 98 คน
3. โรงเรียนบานกอกหัวนา จำนวน 112 คน

รวมนั กเรียน ทั้งหมด 296 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตามหนังสือดวนที่สุ ด ที่มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 27 ลำดับที่ 2
2.2.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในกิจารเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. ไดแก
แผนไมอัด , แผนเหล็ก , กระดาษโปสเตอร , พูกัน , ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจให
เบิกได
2.2.5 วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก , โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.3.6 วัสดุกอสราง
ตั้งไว 50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปน คาวัสดุกอสราง เชน ไมขนาดตาง ๆ เชื้อกขนาดตางๆ ทินเนอร สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต ทราย อิฐ หรือซีเมนตบล็อก ตะปู สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ สำหรับในการ จัดทำ ซอมแซม ปรับปรุง
สนามเด็กเลน รั้วศูนยเด็ก ที่จำเปน ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.4.4 คาบริการทางดานโทรคมนาคม
ตั้งไว 50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต การใชอินเตอรเน็ต (INTERNET) ที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก คาสื่อสารอื่นๆ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/10106 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548
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4. หมวดเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ
รายการที่ 1 เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนบานเปอย ตั้งไว 288,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานเปอย จำนวน 72
คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตามหนังสือโรงเรียนบานเปอย ที่ ศธ 04138.208/52 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2562 และหนั งสื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 159 ลำดับที่ 3
รายการที่ 2 เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนบานหนองแกว (ราษฎรผดุงวิทยา)
ตั้งไว 392,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองแกว (ราษฎร
ผดุ งวิ ท ยา) จำนวน 98 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วั น ตามหนั งสื อ โรงเรี ย นบ า นหนองแก ว
ที่ ศธ 04138.207/61 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และหนังสือดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิ ถุ น ายน 2561 ประกอบ หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวั น ที่ 28
มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 159 ลำดับที่ 3
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนบานกอกหัวนา ตั้งไว 448,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อ จ ายเป น เงิ น อุ ด หนุ น ค า อาหารกลางวัน สำหรับ เด็ ก นั ก เรี ย นโรงเรีย นบ า นกอกหั ว นา
จำนวน 112 คน คนละ 20 บ าท จำน วน 200 วั น ตามหนั งสื อ โรงเรี ย นบ านกอกหั วน า
ที่ ศธ 04138.209/91 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และหนังสือดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิ ถุ น ายน 2561 ประกอบ หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวั น ที่ 28
มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 159 ลำดับที่ 3

5. คาครุภัณฑ
รายการที่ 1 คาจัดซื้อโตะสำหรับเด็ก
ตั้งไว 42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะสำหรับเด็ก 10 ที่นั่ง เกาอี้ลามิเนต โตะขนาด 80x180x55 cm. เกาอี้ลามิเนต
10 ตัว จำนวน 6 ชุด ๆละ 7,000 บาท ทั้งนี้ พิจารณารายละเอียดในการจัดซื้อตาม คูมือแนวทางการเปดเผย
รายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนยกำกับดูแลการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ สำนักงาน ปปช.

-32รายการที่ 2 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ตั้งไว 17,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีห น วยจัดเก็ บ ขอมู ล ชนิ ด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ ไม น อยกวา 1 TB หรือ ชนิ ด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จำนวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base
-T หรือดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย
ทั้งนี้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่
15 มีนาคม 2562
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
2. งบดำเนินการ
2.1 คาใชสอย
2.2.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 คาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตั้งไว 20,000
บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อจายเป น คาจัดซื้ อวัคซีน และอุป กรณ ในการฉีด เพื่อปองกัน และควบคุมโรคพิษ สุนั ขบ า
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ตามจำจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่ไดจากการสำรวจ
ตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 146 ลำดับที่ 4
2.2 คาวัสดุ
รายการที่ 1 คาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก (ฉีดยุง) เชน คาน้ำมัน น้ำมันเครื่อง
อื่นๆ เปนตน ซึ่งเปนงานตามอำนาจหนาที่ของ อบต. ซึ่งเปน อำนาจหนาที่ตามพระราชบั ญญั ติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 146 ลำดับที่ 2
2.2 คาวัสดุ
2.2.1 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 160,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายดังรายการตอไปนี้

1. ค าวัสดุ หั วเชื้ อน้ ำยาพ น กำจัดยุง ในการปองกัน และระงับ โรคติดตอ จากเชื้อไขเลือดออกตลอดป
ขนาดวัสดุหัวเชื้อน้ำยากำจัดยุงลาย ซึ่งเปนอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
2. คาจัดซื้อวัคซีนปองกันระงับโรคติดตอ เชน โรคพิษสุนัขบาและอื่นๆ เปนตน ซึ่งเปนงานตามอำนาจ
หนาที่ของ อบต. ซึ่งเปนอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
3. คาจัดซื้อสารเคลือบ temephos 1% w/wg ใชในการปองกันและระงับโรคติดตอ จากเชื้อไขเลือดออก
ตลอดป ซึ่งเปนอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตำบล
ตั้งไว 978,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปน เงินเดือนและเงินปรับเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 3 อัตรา
ดังนี้
1. นักบริหารงานชาง
จำนวน 1 อัตรา
2. นายชางโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
3. นายชางโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
1.2 เงินประจำตำแหนง
ตั้งไว 42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปน เงินประจำตำแหนง ใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานชาง
จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

1.3 คาตอบแทนจางพนักงานจาง
ตั้งไว 500,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อจ ายเป น ค า ตอบแทนรายเดือน เงิน ปรั บ คาตอบแทน ให แก พนักงานจางตามภารกิ จ
จำนวน 3 อัตรา ดังตอไปนี้
1. ผูชวยชางไฟฟา
จำนวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาหนาที่การประปา
จำนวน 1 อัตรา
3. ผูชวยชางโยธา
จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่
4) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558
1.4 เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
ตั้งไว 50,000 บาท
คำชี้ แจง เพื่ อจายเป น เงิน เพิ่ มคาครองชี พชั่วคราว ให แก พนั กงานจางตามภารกิจ จำนวน 3 อัต รา
ดังตอไปนี้
1. ผูชวยชางไฟฟา
จำนวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาหนาที่การประปา
จำนวน 1 อัตรา
3. ผูชวยชางโยธา
จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานส วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่ วไปเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

-352. งบดำเนินการ
2.1 คาตอบแทน
2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 40,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายดังรายการตอไปนี้
รายการที่ 1 เปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนตำบล
ลู ก จ างประจำ และพนั ก งานจ างและผู มี สิ ท ธิ์ ได รับ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการกำหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว 20,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให ขาราชการ พนักงานสวนตำบลในการปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการ ตามคำสั่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลหนองแก ว ตามหนั งสื อ มท 0808.4/ว1562 ลงวั น ที่ 15
พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.1.3 คาเชาบาน
ตั้งไว 50,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อ จ า ยเป น ค า เช า บ า น ให แ ก ข า ราชการ พนั ก งานส ว นตำบลผู มี สิ ท ธิ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวย เหลือการศึกษาบุตร ของขาราชการ พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ
ตลอดจนผูมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2.2 คาใชสอย
2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายการที่ 1 คาโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตางๆ และงาน
กิจกรรมอื่นที่เปนประโยชนแกทางราชการ เชน แผนพับ ใบปลิว ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
รายการที่ 2 คาจางเหมาบริการผูดูแลระบบประปา
ตั้งไว 112,800 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูดูแลระบบประปา ซึ่งใหมีหนาที่ ดูแลรักษาระบบประปา
เชนจัดมิเตอรน้ำ จัดเก็บคาน้ำ ดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำ ปดเปดน้ำ ซอมบำรุง แกไข เปลี่ยนแปลงระบบน้ำประปา
และอื่นๆ รายงานเหตุการณประจำวัน และงานที่ไดรับมอบหมายใหทำจางเหมาบริการเปนรายเดือน ตามหนังสือ
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

-362.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 150,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตำบล

พนั กงานจ าง และหมายความรวมถึ งผู ป ฏิบั ติงานเปน ประโยชนแกองคการบริห ารสวนตำบล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวา ดว ยค าใช จ ายในการเดิน ทางของเจาหนาที่ ทองถิ่น พ.ศ.2555 ประกอบหนังสือ ที่ มท
0808.2/ว2373 ลงวั น ที่ 23 ธั น วาคม 2557 และจ า ยเป น ค าธรรมเนี ย มและค า ลงทะเบี ย น นอกจาก
คาธรรมเนียมในหมวดคาสาธารณูปโภค เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนา ตาง ๆ เปน
ตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2.2.3 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
รายการที่ 1 รายจายเพื่อซอมแซมบำรุงรักษา
ตั้งไว 200,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมบำรุงรักษา คลองสงน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด
ถนนลูกรัง ถนนดิน ซอมแซมไฟฟาสาธารณที่ชำรุด รวมถึงการตรวจสอบและแกไขซอมแซมระบบไฟฟา ของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งไฟฟาที่อยูในความรับผิดชอบ ของ อบต.หนองแกว เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่ง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.3 คาวัสดุ
2.3.1 วัสดุสำนักงาน
ตั้งไว 20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ ไดแก กระดาษถายเอกสาร , กระดาษ
ถายพิมพเขียว , กระดาษถายแบบแปลนกอสราง ,วัสดุสำนักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ เครื่องเย็บ
กระดาษ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.3.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 400,000 บาท
รายการที่ 1 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ
ไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
รายการที่ 2 คาวัสดุไฟฟาโชลาเซล
คำชี้ แ จง เพื่ อจ ายเป น ค าวั ส ดุ ไฟฟ าโชลาเซล (ราคาชุดละ 2,000 บาท) จำนวน 100 ชุ ด พรอมชุ ด
อุปกรณติดตั้ง ประกอบ เชน สายไฟ หลอดไฟ แผงโซลาเซล ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
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2.3.3 วัสดุกอสราง
ตั้งไว 300,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ น้ำมันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
ทราย อิฐ หรือซี เมนต บล็อก ตะปู เครื่องวัด ขนาดเล็ก ตลับ เมตร ยางมะตอยสำเร็จรูปเป นตน สำหรับ ในการ
ซอมแซมถนนสาธารณะ หรือสถานที่อื่นที่หลุมเปนบอหรือในการบริหารงานอื่น ๆ ที่จำเปน ซึ่งตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
2.3.4 วัสดุอื่นๆ
ตั้งไว 600,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายดังรายการตอไปนี้
รายการที่ 1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในระบบการจายน้ำประปา เชน วัสดุอุปกรณประปา
ทอประปา ขอตอ กาว และ ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
รายการที่ 2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุในกระบวนการผลิตน้ำประปา เชน สารสม คลอลีน ทราย
กรอง หิน ฯลฯ ซึ่งตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
5. คาครุภัณฑ
รายการที่ 1 จัดซื้อตูควบคุมมอเตอรไฟฟา ตั้งไว 15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูควบคุมมอเตอร 10 แรงมา 3 เฟส พรอมอุปกรณ จำนวน 1 เครื่อง ทั้งนี้
พิจารณารายละเอียดในการจัดซื้อตาม คูมือแนวทางการเปดเผยรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนยกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ สำนักงาน ปปช.
รายการที่ 2 จัดซื้อตูควบคุมมอเตอรไฟฟา ตั้งไว 12,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูควบคุมมอเตอร 5 แรงมา 1 เฟส พรอมอุปกรณ จำนวน 1 เครื่อง ทั้งนี้
พิจารณารายละเอียดในการจัดซื้อตาม คูมือแนวทางการเปดเผยรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนยกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ สำนักงาน ปปช.
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
2. งบดำเนินการ
2.1 คาใชสอย
2.1.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งไว 200,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง เชน คาเหมารถ คาอาหาร คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาสมนาคุณ และคาใชจายอื่นๆ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549 และหนังสือสั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 146 ลำดับที่ 2

-39-

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. งบดำเนินการ
2.1 คาใชสอย
2.2.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รายการที่ 1 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตาง ๆตอตานยาเสพยติด ตั้งไว 70,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาดำเนินการจัดการแขงขันกีฬาตาง ๆ ตอตานยาเสพยติด และเชื่อมความสามัคคี เชน คา
ตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เชาเวที คาจัดทำสนาม คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงาน คารับรองผูมารวม
ประกอบกิจกรรม คาเงินรางวัล คาโลหรือถวยรางวัล และคาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
ซึ่งเปนอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 146 ลำดับที่ 2
รายการที่ 2 คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ตั้งไว 15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาเชาเครื่องเสียง คาสมุด
คาปากกา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงาน คารับรองผูมารวมประกอบกิจกรรม คาเงินรางวัล คาโลหรือถวย
รางวัล และคาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ซึ่งเปนอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญั ติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 146 ลำดับที่ 2

รายการที่ 3 คาใชจายในการจัดงานโครงการสืบสานอนุรักษประเพณีการแขงขันเรือยาวหรือเรือหาปลา
ตั้งไว 150,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการสืบสานอนุรักษประเพณีการแขงขันเรือยาวหรือเรือ
หาปลา เชน คาตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เชาเวที คาจัดทำสนาม คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงาน
ค ารับ รองผู มารว มประกอบกิ จ กรรม ค าเงิน รางวัล คาโลห รือถวยรางวัล และคาใชจายอื่น ๆ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ซึ่งเปนอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 198 ลำดับที่ 7

-40รายการที่ 4 คาใชจายในการจัดงานโครงการสืบสานอนุรักษภูมิปญญาประเพณีทองถิ่น
ตั้งไว 150,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการสืบสานอนุรักษภูมิปญญาประเพณีทองถิ่น (บุญบั้ง
ไฟ) เชน คาตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เชาเวที คาจัดทำสนาม คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงาน คา
รั บ รองผู ม าร ว มประกอบกิ จ กรรม ค า เงิ น รางวั ล ค าโล ห รื อ ถ ว ยรางวั ล และค าใช จ า ยอื่ น ๆ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ซึ่งเปนอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 ,67, 68
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 146 ลำดับที่ 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รายการที่ 1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว 120,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ในอัตรารอยละ 5 ของอัตราคาจางรายเดือน ตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557
รายการที่ 2 ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ตั้งไว 100,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ในอัตรารอยละ 2 ของอัตราคาจางรายเดือน ตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2561
รายการที่ 3 ประเภทคาใชจายสำหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
ตั้งไว 5,650,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อจ ายเป น ค าใช จ ายสำหรับ สนั บ สนุน การสรางหลักประกัน รายไดใหแกผูสูงอายุ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2552
รายการที่ 4 ประเภทคาใชจายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพลภาพ
ตั้งไว 2,400,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพลภาพ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
รายการที่ 5 ประเภทคาใชจายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
ตั้งไว 60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ที่ขึ้นบัญชีไวกับองคการบริหาร
สวนตำบลหนองแกว ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน สงเคราะห เพื่ อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
รายการที่ 6 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตั้งไว 100,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น สมทบกองทุ น หลัก ประกั น สุ ขภาพในระดั บ ท อ งถิ่น หรือ พื้ น ที่ สำนั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยองคการบริหารสวนตำบลขนาดกลาง ตั้งงบประมาณสมทบไมนอยกวารอยละ
40 ของงบประมาณที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โอนเงินงบประมาณให ซึ่งตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการตางๆ ใหอำนาจใหเบิกได
-42รายการที่ 7 ประเภทเงินสำรองจาย
ตั้งไว 500,000 บาท
คำชี้แจง คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินสำรองจาย เพื่อในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนเปน สวนรวมเทานั้น โดยใหถือปฏิ บัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท

0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2558 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
รายการที่ 8 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (สวนตำบล)
ตั้งไว 130,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (สวนตำบล) ใหแก
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (สวนตำบล) ประจำป 2561 โดยคำนวณตั้งจายจากรอยละหนึ่งของ
ประมาณการรายรับตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2561 (ไมรวมจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศ
ให หรือเงินอุดหนุน ) ตาม หนังสือ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
รายการที่ 9 เงินบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งไว 200,000 บาท
คำชี้ แ จง เพื่ อจ ายเป น เงิน บำเหน็ จ ครูผูดู แลเด็ ก ที่ จ ะเกษี ย ณ ในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4. งบลงทุน
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
1.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
รายการที่ 1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนโนนเม็ก บานหนองแกว หมูที่ 1
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนโนนเม็ก บานหนองแกว หมูที่
1 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล.ไม
นอยกวา 460 ตร.ม พรอมลงลูกรังไหลทาง ( รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ) ทั้งนี้ในการจัดจาง
ใหดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 121 ลำดับที่ 26
งบประมาณ 271,000 บาท
รายการที่ 2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายธนโชติ เสนาะศัพย – ที่ดินนายบุญลอม ปน
ทุพันธ บานหัวนา หมูที่ 2
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายธนโชติ เสนาะศัพย –
ที่ดินนายบุญลอม ปนทุพันธ บานหัวนา หมูที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 400 ตร.ม พรอมลงลูกรังไหลทาง (
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ) ทั้งนี้ในการจัดจางใหดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่ 127 ลำดับที่ 42
งบประมาณ 236,000 บาท
รายการที่ 3 โครงการกอสรางถนนดินจากที่ดินนายมูล แสวงวงค – ที่ดินนางสำราญ เชื้อโชติ บานกอก หมูที่ 3
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการกอสรางถนนดินจากที่ดินนายมูล แสวงวงค – ที่ดินนางสำราญ
เชื้อโชติ บานกอก หมูที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ขึ้นดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือ
มีปริมาณงานดินไมนอยกวา 400 ลบ.ม พรอมวางทอระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 12 ทอน
ทอระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 12 ทอน ( รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด )
ทั้งนี้ในการจัดจางใหดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 135 ลำดับที่ 57
งบประมาณ 204,000 บาท

-44รายการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่ดินนางกองมี โพธิ์จันทร – ที่ดินนายประมูล ศรีสำอางค
บานเปอย หมูที่ 4
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่ดินนางกองมี โพธิ์จันทร – ที่ดิน
นายประมูล ศรีสำอางค บานเปอย หมูที่ 4 ปรับปรุงผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 660 เมตร ดินถมสูง
เฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาณงานดินไมนอยกวา 1,056 ลบ.ม ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 132 ลบ.ม พรอมวางทอระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 5 ทอน (
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ) ทั้งนี้ในการจัดจางใหดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ แผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่ 145 ลำดับที่ 81
งบประมาณ 252,000 บาท
รายการที่ 5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานายไทซง ทัดเทิยม – ที่นานางทองใย ทัดเทียม
บานหนองแกว หมูที่ 5
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานายไทซง ทัดเทิยม – ที่นา
นางทองใย ทัดเทียม บานหนองแกว หมูที่ 5 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 90 เมตร คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 450 ตร.ม ( รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กำหนด ) ทั้งนี้ในการจัดจางใหดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ แผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 150 ลำดับที่ 95
งบประมาณ 262,000 บาท
รายการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนลงคลุกจากคันกั้นน้ำชลประทาน – ที่นานางเสงี่ยม แกวบัวปด บานเปอย
หมูที่ 6
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงถนนลงคลุกจากคันกั้นน้ำชลประทาน – ที่นานางเสงี่ยม
แกวบัวปด บานเปอย หมูที่ 6 (ชวงที่ 1 ) ปรับปรุงผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 235 เมตร ขึ้นดินสูงเฉลี่ย
0.80 เมตร หรือมีปริมาณงานดินไมนอยกวา 752 ลบ.ม ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา 47 ลบ.ม พรอมวางทอระบายน้ำขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 12 ทอน (ชวงที่ 2 )
ปรับปรุงผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 425 เมตร ขึ้นดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาณงานดินไมนอยกวา
510 ลบ.ม ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 63.75 ลบ.ม พรอมวางทอ
ระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 5 ทอน ( รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ) ทั้งนี้ใน
การจัดจางใหดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ แผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 158 ลำดับที่ 117
งบประมาณ 286,000 บาท

-45รายการที่ 7 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนนดำไปเขื่อนหัวนา– ที่ดินนายโก ศรีสังปด บานกอก
หมูที่ 7
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนนดำไปเขื่อนหัวนา – ที่ดินนายโก
ศรีสังปด บานกอก หมูที่ 7 (ชวงที่ 1 ) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินนคลุกไมนอยกวา 48 ลบ.ม (ชวงที่ 2 ) ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
เมตร ยาว 1,030 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินนคลุกไมนอยกวา 206 ลบ.ม (
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ) ทั้งนี้ในการจัดจางใหดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ แผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่ 164 ลำดับที่ 132
งบประมาณ 244,000 บาท
รายการที่ 8 โครงการกอสรางถังเก็บน้ำใส ประปา บานกอก
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถังเก็บน้ำใส ขานาดความกวาง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง
3.95 เมตร ทั้งนี้ในการจัดจางใหดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ แผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 182 ลำดับที่ 4
งบประมาณ 230,000 บาท
รายการที่ 9 โครงการกอสรางถังเก็บน้ำใส ประปา บานหนองแกว
คำชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถังเก็บน้ำใส ขานาดความกวาง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง
3.95 เมตร ทั้งนี้ในการจัดจางใหดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ แผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 182 ลำดับที่ 4
งบประมาณ 230,000 บาท

