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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์
อําเภอ ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 69,296.19 70,923.00 65,000.00 7.69 % 70,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 58,888.18 59,308.36 55,000.00 7.27 % 59,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 2,600.00 5,119.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 930.00 1,040.00 500.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 131,714.37 136,390.36 122,500.00 135,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,037.00 2,211.60 300.00 566.67 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 60.00 0.00 100.00 % 20.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 100.00 200.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 30.00 0.00 30.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 440.00 350.00 300.00 0.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 480.00 2,321.00 400.00 150.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 719,007.58 116,226.35 20,000.00 150.00 % 50,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 34,400.00 33,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 % 30.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 3,060.00 0.00 100.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 766,924.58 165,558.95 59,160.00 94,650.00

หน้า : 1/2วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:02:08
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 325,997.99 271,136.95 300,000.00 -16.67 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 325,997.99 271,136.95 300,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 18,500.00 7,500.00 10,000.00 -25.00 % 7,500.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 186.00 208.00 150.00 0.00 % 150.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 26,185.00 16,260.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 44,871.00 23,972.00 25,150.00 22,650.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 416,371.18 221,062.08 400,000.00 -45.00 % 220,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,475,100.87 9,109,716.36 8,400,000.00 8.44 % 9,109,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 3,998,986.22 3,870,021.33 3,900,000.00 -1.28 % 3,850,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 69,424.54 49,301.39 65,000.00 -24.62 % 49,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 2,119,434.00 2,156,182.07 2,000,000.00 6.00 % 2,120,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 4,558,919.97 5,196,145.06 4,500,000.00 15.11 % 5,180,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 82,689.55 102,016.32 70,000.00 42.86 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 72,101.77 63,689.63 60,000.00 5.00 % 63,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 318,563.00 441,147.00 300,000.00 46.67 % 440,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 20,111,591.10 21,209,281.24 19,695,000.00 21,131,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 15,104,890.00 30,689,369.00 35,998,190.00 4.38 % 37,576,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 15,104,890.00 30,689,369.00 35,998,190.00 37,576,700.00

รวมทุกหมวด 0.00 36,485,989.04 52,495,708.50 56,200,000.00 59,210,000.00

หน้า : 2/2วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:02:08

12



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์

อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 59,210,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 135,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการรายรับตามจํานวนผู้อยู่ในรายชือผู้ชําระภาษีประจําปี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 59,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 94,650 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 20 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 300 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 30 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:04:45 หน้า : 1/2
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 22,650 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 7,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 150 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,131,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 220,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,109,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,850,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 49,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 2,120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,180,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 63,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 440,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 37,576,700 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 37,576,700 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:04:45 หน้า : 2/2
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 136,390.36 122,500.00 135,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 165,558.95 59,160.00 94,650.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 271,136.95 300,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,972.00 25,150.00 22,650.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 597,058.26 506,810.00 502,300.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 21,209,281.24 19,695,000.00 21,131,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 21,209,281.24 19,695,000.00 21,131,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 30,689,369.00 35,998,190.00 37,576,700.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 30,689,369.00 35,998,190.00 37,576,700.00

รวม 52,495,708.50 56,200,000.00 59,210,000.00
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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์

อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.)

152,320

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 15,820,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

216,333

สํารองจ่าย 130,000

เบียยังชีพคนพิการ 6,163,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 187,200 322,080 246,720 324,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,500 42,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 660 36,000

เงินเดือนพนักงาน 329,760 947,160 817,240 194,100

เงินวิทยฐานะ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.)

152,320

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 15,820,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

216,333

สํารองจ่าย 130,000

เบียยังชีพคนพิการ 6,163,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,182,400 3,182,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 571,680 138,000 583,440 2,373,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 54,000 117,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 30,840 11,500 42,600 121,600

เงินเดือนพนักงาน 1,674,360 286,520 4,324,310 8,573,450

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

33,080 60,770 50,620 27,000

ค่าเช่าบ้าน 70,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 50,000 20,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 10,000 10,000 9,950

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด และปรับปรุง
ภูมิทัศน์

95,400

ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาด
ค่าจ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูล

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติการแพทย์ฉุก
เฉินเบืองต้น (FR)

440,000

ค่าจ้างเหมาบันทึก
ข้อมูล

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าธรรมเนียมลง
ทะเบียนต่างๆ 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 511,940 511,940

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 252,000 420,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 120,000 215,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

105,000 83,540 369,200 729,210

ค่าเช่าบ้าน 36,000 108,000 214,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 5,000 40,000 220,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 10,000

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 35,000 64,950

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด 95,400 95,400

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด และปรับปรุง
ภูมิทัศน์

95,400

ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000 75,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาด 100,000 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูล 100,000 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติการแพทย์ฉุก
เฉินเบืองต้น (FR)

440,000

ค่าจ้างเหมาบันทึก
ข้อมูล 95,400 95,400

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา 15,000 15,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 15,000 15,000

ค่าธรรมเนียมลง
ทะเบียนต่างๆ 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ 50,000 70,000

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือหรือถ่าย
เอกสาร

5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

1. ค่าเดินทางไป
ราชการ 15,000

1. โครงการป้องกันลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมกฎหมายน่ารู้เพือ
ประชาชน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าเดินทางไปราชการ 50,000 20,000

โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด”
ผไทรินทร์เกมส”์

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 200,000 200,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ 100,000 25,000 60,000 305,000

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือหรือถ่าย
เอกสาร

5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 20,000 50,000 70,000

1. ค่าเดินทางไป
ราชการ 15,000

1. โครงการป้องกันลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 30,000 30,000

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

15,000 15,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมกฎหมายน่ารู้เพือ
ประชาชน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 300,000 300,000

ค่าเดินทางไปราชการ 70,000

โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด”
ผไทรินทร์เกมส”์

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาสัมพันธ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

25,000

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กด้อยโอกาส

25,000

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 70,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

30,000

โครงการดูแลส่งเสริม
สุขภาพทีเหมาะสม
สําหรับเด็กปฐมวัย
โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 
(ค่ายธรรมบุตร)

30,000

โครงการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง
โครงการปลูกป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 20,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก

300,000

โครงการแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี 30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาสัมพันธ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

25,000

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กด้อยโอกาส

25,000

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 70,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

30,000

โครงการดูแลส่งเสริม
สุขภาพทีเหมาะสม
สําหรับเด็กปฐมวัย

5,000 5,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 
(ค่ายธรรมบุตร)

30,000

โครงการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง 5,000 5,000

โครงการปลูกป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 20,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก

300,000

โครงการแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 120,000 120,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี 30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพาน้องท่อง
โลก

โครงการรณรงค์เพือ
สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

15,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งความดี

โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬา
โครงการส่งเสริมนัก
กีฬาเข้าแข่งขันใน
ระดับต่างๆ

10,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพและเพิม
รายได้ให้กับประชาชน
หมู่ 1-19

40,000

โครงการส่งเสริม
สุขอนามัยในช่องปาก
ของเด็กปฐมวัย

โครงการส่งเสริมอาชีพ 25,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการหนูรักษ์ผัก
สวนครัว

โครงการหนูรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน
โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดแบบบูรณาการ

40,000

อบรมการเลียงและ
ดูแลรักษาสุขภาพสัตว์
เลียงประเภทสัตว์กีบคู่

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 350,000 25,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพาน้องท่อง
โลก 30,000 30,000

โครงการรณรงค์เพือ
สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

15,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 20,000 20,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งความดี 5,000 5,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬา 5,000 5,000

โครงการส่งเสริมนัก
กีฬาเข้าแข่งขันใน
ระดับต่างๆ

10,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพและเพิม
รายได้ให้กับประชาชน
หมู่ 1-19

40,000

โครงการส่งเสริม
สุขอนามัยในช่องปาก
ของเด็กปฐมวัย

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 25,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

572,020 572,020

โครงการหนูรักษ์ผัก
สวนครัว 5,000 5,000

โครงการหนูรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน 5,000 5,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 30,000 30,000

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดแบบบูรณาการ

40,000

อบรมการเลียงและ
ดูแลรักษาสุขภาพสัตว์
เลียงประเภทสัตว์กีบคู่

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 70,000 230,000 765,000

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  14:22:14 หน้า : 10/36

144



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 14,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,000 30,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,000 10,000 120,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุสํานักงาน 6,000 30,000 30,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซือโต๊ะทํางาน

(2) จัดซือเก้าอีทํางาน

(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
40 ช่อง

เก้าอีทํางาน สําหรับเจ้า
หน้าที
เก้าอีนังพักรอแถว 4 ที
นัง 10,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 
เอกสาร  2  บานพับ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 14,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 60,000 125,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000 90,000 174,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 30,000 240,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 120,000 150,000 405,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 40,000 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,860,640 1,860,640

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 5,000 112,597 243,597

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 200,000 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 15,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 20,000 300,000 320,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซือโต๊ะทํางาน 12,000 12,000

(2) จัดซือเก้าอีทํางาน 5,000 5,000

(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
40 ช่อง 12,000 12,000

เก้าอีทํางาน สําหรับเจ้า
หน้าที 2,500 2,500

เก้าอีนังพักรอแถว 4 ที
นัง 10,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 
เอกสาร  2  บานพับ 6,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด  40  ช่อง

ตู้เก็บเอกสาร

ตู้เหล็กบานเลือนทึบ

โต๊ะทํางานสําหรับเจ้า
หน้าที

โต๊ะพับอเนกประสงค์

แอร์ชนิดติดผนัง 36,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา

2.เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล 22,000

คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล
เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด 
LED สี

17,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 10,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ชนิด LED สี 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด  40  ช่อง 6,000 6,000

ตู้เก็บเอกสาร 11,000 11,000

ตู้เหล็กบานเลือนทึบ 11,000 11,000

โต๊ะทํางานสําหรับเจ้า
หน้าที 6,000 6,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 12,500 12,500

แอร์ชนิดติดผนัง 36,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา

5,200 5,200

2.เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา

9,000 9,000

คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล 22,000

คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล 44,000 44,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 22,000 22,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 32,000 32,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด 
LED สี

17,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา

2,600 2,600

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

5,200 5,200

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 10,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ชนิด LED สี 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 21,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กระหว่างหมู่บ้าน 
สายบ้านหนองมะค่าไป
บ้านกวางงอยระยะที 3 
(ช่วงบ้านนายสมศักดิ  
พูนแก้ว) บ้านโคกซาด 
หมู่ที 1

250,000

02. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายช่วงศาลา
ประชาคม) บ้านสําโรง 
หมู่ที 2

250,000

03.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายข้าง รพ.สต.)
บ้านผไทรินทร์ หมู่ที 3

250,000

04.โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกภายใน
เขตพืนที บ้านหนอง
หัวช้าง หมู่ที 4 
จํานวน 3 สาย

250,000

05. โครงการวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. 
ทํานบดินลําห้วยสําโรง 
(ช่วงนานายคํา 
เจริญยิง) บ้านโคกสูง 
หมู่ที 5

23,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 21,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กระหว่างหมู่บ้าน 
สายบ้านหนองมะค่าไป
บ้านกวางงอยระยะที 3 
(ช่วงบ้านนายสมศักดิ  
พูนแก้ว) บ้านโคกซาด 
หมู่ที 1

250,000

02. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายช่วงศาลา
ประชาคม) บ้านสําโรง 
หมู่ที 2

250,000

03.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายข้าง รพ.สต.)
บ้านผไทรินทร์ หมู่ที 3

250,000

04.โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกภายใน
เขตพืนที บ้านหนอง
หัวช้าง หมู่ที 4 
จํานวน 3 สาย

250,000

05. โครงการวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. 
ทํานบดินลําห้วยสําโรง 
(ช่วงนานายคํา 
เจริญยิง) บ้านโคกสูง 
หมู่ที 5

23,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

06. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายข้างโรงเรียน) 
บ้านโคกสว่าง หมู่ที 6

250,000

07. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(ซอยที 2) 
บ้านหนองมะค่า หมู่ที 
8

250,000

08. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายกลางหมู่บ้านต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม  
ช่วงบ้านนายลี  อิน
ทมน) บ้านโคกซาด
น้อย หมู่ที 9

250,000

09. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
ภายในหมู่บ้าน  (แบบ
มีฝาปิด) ช่วงหน้าศาลา
ประชาคม บ้านสําโรง
เก่า หมู่ที 10 จํานวน 2 
จุด

250,000

10. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านโคกงิว หมู่ที 11  
จํานวน 2 สาย

250,000

11. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายสามแยกบ้าน
นายสมร  ไกรพงษ์) 
บ้านสําโรงน้อย  หมู่ที 
12

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

06. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายข้างโรงเรียน) 
บ้านโคกสว่าง หมู่ที 6

250,000

07. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(ซอยที 2) 
บ้านหนองมะค่า หมู่ที 
8

250,000

08. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายกลางหมู่บ้านต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม  
ช่วงบ้านนายลี  อิน
ทมน) บ้านโคกซาด
น้อย หมู่ที 9

250,000

09. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
ภายในหมู่บ้าน  (แบบ
มีฝาปิด) ช่วงหน้าศาลา
ประชาคม บ้านสําโรง
เก่า หมู่ที 10 จํานวน 2 
จุด

250,000

10. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านโคกงิว หมู่ที 11  
จํานวน 2 สาย

250,000

11. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายสามแยกบ้าน
นายสมร  ไกรพงษ์) 
บ้านสําโรงน้อย  หมู่ที 
12

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

12. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายช่วงบ้าน
นางสาวนัทพร  อาลัย
รัมย์) บ้านหนองหัว
ช้างพัฒนา   หมู่ที 13

250,000

13. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและเสริมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเขตพืนทีหมู่
บ้าน บ้านโคกตาเงิน  
หมู่ที 14  จํานวน 2 
สาย

250,000

14. โครงการวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ภาย
ในเขตพืนที บ้าน
สําโรงใหม่ หมู่ที 15  
จํานวน 4 จุด

250,000

15. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กระหว่างหมู่บ้าน 
(สายไปบ้าน
หนองกะทิง  ช่วงบ้าน
นายจรูญ ซุนเฮงกุล)  
บ้านโคกงิวใหม่ หมู่ที 
16

212,000

16. โครงการปรับปรุง
เสริมถนนดินลงหิน
คลุกภายในหมู่บ้าน 
(ถนนสายช่วงบ้าน
นางดอกดิน  มาฆะ
มนต์) บ้านโคกงิวใหม่  
หมู่ที 16

38,000

17.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
ภายในหมู่บ้าน  (แบบ
มีฝาปิด) ช่วงบ้านนาย
บุญมา  มีจันทร์ บ้าน
โนนศิลา  หมู่ที 18

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

12. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายช่วงบ้าน
นางสาวนัทพร  อาลัย
รัมย์) บ้านหนองหัว
ช้างพัฒนา   หมู่ที 13

250,000

13. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและเสริมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเขตพืนทีหมู่
บ้าน บ้านโคกตาเงิน  
หมู่ที 14  จํานวน 2 
สาย

250,000

14. โครงการวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ภาย
ในเขตพืนที บ้าน
สําโรงใหม่ หมู่ที 15  
จํานวน 4 จุด

250,000

15. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กระหว่างหมู่บ้าน 
(สายไปบ้าน
หนองกะทิง  ช่วงบ้าน
นายจรูญ ซุนเฮงกุล)  
บ้านโคกงิวใหม่ หมู่ที 
16

212,000

16. โครงการปรับปรุง
เสริมถนนดินลงหิน
คลุกภายในหมู่บ้าน 
(ถนนสายช่วงบ้าน
นางดอกดิน  มาฆะ
มนต์) บ้านโคกงิวใหม่  
หมู่ที 16

38,000

17.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
ภายในหมู่บ้าน  (แบบ
มีฝาปิด) ช่วงบ้านนาย
บุญมา  มีจันทร์ บ้าน
โนนศิลา  หมู่ที 18

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

18. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านผไทรินทร์พัฒนา 
หมู่ที 19 จํานวน 2 
สาย

250,000

19. โครงการกันแนว
เขตพืนทีสาธารณะภาย
ในตําบล  (ป่าช้า)  
บ้านโคกงิว  หมู่ 11

461,000

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับ
สิงก่อสร้าง หรือเพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างหน่วย
งานราชการหรือ
เอกชน

100,000

อาคารต่าง ๆ

ปรับปรุงต่อเติม ศุนย์
พัฒนาเด็กเล๋็ก อบต
.ผไทรินทร์
ปรับปรุงต่อเติม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก
ตาเงิน

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ประเมินความพึงพอใจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการจัดตังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน(สถานที
กลาง)

เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

18. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านผไทรินทร์พัฒนา 
หมู่ที 19 จํานวน 2 
สาย

250,000

19. โครงการกันแนว
เขตพืนทีสาธารณะภาย
ในตําบล  (ป่าช้า)  
บ้านโคกงิว  หมู่ 11

461,000

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับ
สิงก่อสร้าง หรือเพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างหน่วย
งานราชการหรือ
เอกชน

100,000

อาคารต่าง ๆ

ปรับปรุงต่อเติม ศุนย์
พัฒนาเด็กเล๋็ก อบต
.ผไทรินทร์

100,000 100,000

ปรับปรุงต่อเติม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก
ตาเงิน

100,000 100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ประเมินความพึงพอใจ 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการจัดตังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน(สถานที
กลาง)

30,000 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

01.โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number 
One (ศูนย์เพือนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี 
หมู่ 1

8,300

02.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 1

7,700

03. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 1

4,000

04. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 2

7,000

05.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 2

7,000

06.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่2

6,000

07. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 3

7,000

08.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 3

7,000

09.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 3

6,000

10.โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 4

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

01.โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number 
One (ศูนย์เพือนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี 
หมู่ 1

8,300

02.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 1

7,700

03. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 1

4,000

04. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 2

7,000

05.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 2

7,000

06.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่2

6,000

07. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 3

7,000

08.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 3

7,000

09.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 3

6,000

10.โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 4

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

11. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี หมู่ 4

5,800

12.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 4

10,200

13. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 5

7,000

14.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 5

7,000

15.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 5

6,000

16. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 6

7,000

17.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 6

7,000

18.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 6

6,000

19. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 7

4,000

20. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี หมู่ 7

10,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

11. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี หมู่ 4

5,800

12.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 4

10,200

13. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 5

7,000

14.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 5

7,000

15.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 5

6,000

16. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 6

7,000

17.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 6

7,000

18.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 6

6,000

19. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 7

4,000

20. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี หมู่ 7

10,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

21.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 7

5,200

22. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 8

4,000

23.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 8

5,200

24.โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number 
One (ศูนย์เพือนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ 8

10,800

25.โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number 
One (ศูนย์เพือนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ 9

8,300

26.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 9

7,700

27. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 9

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

21.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 7

5,200

22. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 8

4,000

23.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 8

5,200

24.โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number 
One (ศูนย์เพือนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ 8

10,800

25.โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number 
One (ศูนย์เพือนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ 9

8,300

26.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 9

7,700

27. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 9

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

28. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 10

7,000

29.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ 10

7,000

30.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 10

6,000

31. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 11

7,000

32.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 11

7,000

33.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 11

6,000

34. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 12

4,000

35. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี  หมู่ 12

3,250

36.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 12

12,750

37.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 13

12,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

28. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 10

7,000

29.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ 10

7,000

30.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 10

6,000

31. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 11

7,000

32.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 11

7,000

33.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 11

6,000

34. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 12

4,000

35. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี  หมู่ 12

3,250

36.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 12

12,750

37.โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 13

12,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

38. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี หมู่ 13

3,300

39.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 13

3,500

40. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 14

7,000

41.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 14

7,000

42.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 14

6,000

43. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 15

7,000

44.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 15

7,000

45.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์ หมู่ 15

6,000

46. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 16

7,000

47.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 16

7,000

48.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 16

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

38. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี หมู่ 13

3,300

39.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 13

3,500

40. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 14

7,000

41.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 14

7,000

42.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 14

6,000

43. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 15

7,000

44.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 15

7,000

45.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์ หมู่ 15

6,000

46. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 16

7,000

47.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 16

7,000

48.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 16

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

49. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 17

4,000

50. โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 17

8,200

51.โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number 
One (ศูนย์เพือนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี   หมู่ 
17

7,800

52. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 18

7,000

53.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 18

7,000

54.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 18

6,000

55. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 19

7,000

56.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 19

7,000

57.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 19

6,000

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา 
และไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในตําบล

727,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

49. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 17

4,000

50. โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ 17

8,200

51.โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number 
One (ศูนย์เพือนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี   หมู่ 
17

7,800

52. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 18

7,000

53.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 18

7,000

54.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 18

6,000

55. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 19

7,000

56.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ 19

7,000

57.โครงการรณรงค์
บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 19

6,000

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา 
และไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในตําบล

727,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการจัดหารายได้
เพือสาธารณกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์
โครงการสนับสนุน
กิจการกิงกาชาดอําเภอ
ลําปลายมาศฯ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึนเขาพนม
รุ้ง

โครงการจัดงานรัฐพิธี

โครงการจัดงานวัน
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์(งานวัน
สถาปนาเมืองแปะ)
จัดหาอาหารกลางวัน 
โรงเรียนรวมมิตร
วิทยา,  โรงเรียนบ้าน
ผไทรินทร์  ,โรงเรียน
บ้านโคกสูง,  โรงเรียน
บ้านหนองหัวช้าง,  
โรงเรียนวัดบ้านโคก
ซาด ,โรงเรียนบ้าน
โคกสว่าง

รวม 22,772,653 867,440 4,484,000 290,000 415,000 3,282,670 1,432,580 2,161,550
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการจัดหารายได้
เพือสาธารณกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000 10,000

โครงการสนับสนุน
กิจการกิงกาชาดอําเภอ
ลําปลายมาศฯ

40,000 40,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึนเขาพนม
รุ้ง

10,000 10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000 10,000

โครงการจัดงานวัน
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์(งานวัน
สถาปนาเมืองแปะ)

5,000 5,000

จัดหาอาหารกลางวัน 
โรงเรียนรวมมิตร
วิทยา,  โรงเรียนบ้าน
ผไทรินทร์  ,โรงเรียน
บ้านโคกสูง,  โรงเรียน
บ้านหนองหัวช้าง,  
โรงเรียนวัดบ้านโคก
ซาด ,โรงเรียนบ้าน
โคกสว่าง

3,588,000 3,588,000

รวม 9,324,240 884,560 13,295,307 59,210,000

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  14:22:14 หน้า : 36/36

170



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 59,210,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,239,157 บาท
งบบุคลากร รวม 7,451,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,867,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายก อบต. อัตราเดือนละ 20,400.-บาท และ
รองนายก อบต. 2 คน ในอัตราเดือนละ 11,220.-บาท/คน  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 1,750.-บาท  และรองนายก  อบต. 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 880.-บาท/คน 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 1,750.-บาท  และรองนายก  อบต. 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 880.-บาท/คน 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ อบต. ในอัตราเดือนละ 7,200.-บาท 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,182,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  ดังนี
  ประธานสภาฯ  อัตราเดือนละ 11,220 บาท  เป็นเงิน  134,640.-บาท
  รองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 9,180  บาท เป็นเงิน  110,160.-บาท
  เลขานุการสภาฯ  อัตราเดือนละ 7,200  บาท  เป็นเงิน  86,400.-บาท
  สมาชิกสภาฯ 33  คน  อัตราเดือนละ 7,200 บาท  เป็นเงิน 2,851,200
.-บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,584,290 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,688,350 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  7  ตําแหน่ง  7  อัตรา  จํานวน  12  เดือนได้แก่
1.  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
2.  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด    จํานวน  1  อัตรา
3.  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
4.  ตําแหน่งนักจัดการงานทัวไป    จํานวน  1  อัตรา
5.  ตําแหน่งนิติกร      จํานวน  1  อัตรา
6.  ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    จํานวน  1  อัตรา
7.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน  1  อัตรา
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการ
บริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ตําแหน่ง
นิติกร อัตราเดือนละ 4,500.-บาท (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี     
        (1) เงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  168,000
.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  อัตราเดือนละ 14,000.-บาท 
 (2) เงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 42,000.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500.-บาท
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการ
บริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 511,940 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตําแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคล ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รวมจํานวน  2
  อัตรา   (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างแก่
พนักงานจ้าง ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวน  1  อัตรา (ตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค
. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงาน
บุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างทัวไป ตามสิทธิทีควรได้รับตามระเบียบหรือกฎหมาย
กําหนด  จํานวน  1 อัตรา   (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้อง
ถิน)
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งบดําเนินงาน รวม 2,602,647 บาท
ค่าตอบแทน รวม 404,250 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 258,250 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
        1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัล
ประจําปี จํานวน 108,250.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง อบต.
ผไทรินทร์ (ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว380 ลว. 26 ก.พ
. 2558)
        2.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง จํานวน  150,000
.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีคณะกรรมการ  ผู้ช่วยเหลือใน
การเลือกตัง 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทัวไป กรณีทีมี
ความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทีพึงเบิกได้
ตามระเบียบฯ  และหนังสือสังการดังนี
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ตามสิทธิทีพึงเบิกได้ตามระเบียบฯ  และหนังสือสังการดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0809.3/ว 1013 ลว. 18 ก.พ. 2559
    -เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลว
. 28 มิ.ย. 2559
    -เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,255,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สารต่างๆ ทีบุคคลภายนอกดําเนินการให้  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ จัดทําวีดีโอ โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ไวนิล สือประชามสัมพันธ์ต่างๆ ปฎิทินหรือสิงพิมพ์ต่างๆ ประกาศ
ต่างๆ ล้างอัดฟิล์มถ่ายรูปอัดรูป ค่านําข้อบัญญัติตําบลลงในราชกิจจา
นุเบกษา ค่าจัดทําและบริการพืนทีโฮมเพจ(website) ฯลฯ  
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด จํานวน 95,400 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทําความสะอาดทีทําการ อบต
.ผไทรินทร์ (ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค
.2559)
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 60,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเหมา
เก็บขยะ จ้างเหมาผ้าม่าน/มู่ลี บานประตู หน้าต่าง ค่าจ้างเหมาแรงงานใน
การจัดทําของต่างๆ ทีจําเป็น ค่าจ้างเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล จํานวน 95,400 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลของ อบต. ผไทรินทร์ (ตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค.2559)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เช่น ค่ารังวัด
และสอบเขตทีสาธารณประโยชน์กรณีข้อพิพาท หรือเพือทราบแนวเขตที
สาธารณประโยชน์ ฯลฯ 
    -เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลคุ้มครอง
ป้องกันทีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วม
กัน พ.ศ. 2553 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการบริหารงาน อบต.  เช่น ค่า
รังวัดและสอบเขตทีสาธารณประโยชน์กรณีข้อพิพาท หรือเพือทราบแนว
เขตทีสาธารณประโยชน์ ฯลฯ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต
. เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล  คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายไปฝึกอบรมสัมมนา เป็น
ต้น  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล จํานวน  20,000
.-บาท 
    -เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยียมชมกิจการ หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่าย
อืนในการรับรอง ฯลฯ 
    -เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 2381 ลว.28 กรกฏาคม 2548
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการต่างๆ จํานวน 40,000.-บาท 
    -เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการต่างๆ โดยจ่าย เป็นค่าอาหาร เครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายอืนในการรับรอง ฯลฯ  
    -เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 2381 ลว.28 กรกฏาคม 2548
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  จํานวน 40,000.-บท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายดังนี 
 3.1 ค่าใช้จ่ายเนืองในงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช  23
 ตุลาคม จํานวน 10,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวันปิยมหา
ราช เช่น ค่าพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
 3.2 ค่าใช้จ่ายเนืองในงานรัฐพิธี 13 ตุลาคม จํานวน 10,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
 3.3 ค่าใช้จ่ายเนืองในงานรัฐพิธีวันแม่แห่งชาติ 12
 สิงหาคม จํานวน 10,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
แม่แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในงานรัฐพิธี ฯลฯ 
 3.4 ค่าใช้จ่ายเนืองในงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28
 กรกฎาคม จํานวน 10,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
แม่แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในงานรัฐพิธี ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าของค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา เพือ
ใช้หรือเข้าร่วมพิธีต่างๆ (ตามหนังสือ ที มท 0407/ว 1284 ลว.10 พ.ย
.2530)
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ผลแห่งละเมิดทีเจ้าหน้าทีของ อบต. ได้กระทําไปใน
การปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมายหรือค่าเสียหายกรณี อบต. ทําละเมิดรือถอน
สิงปลูกสร้างหรือพืชผักของประชาชนโดยไม่ได้รับความยินยอม 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2539

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของ
พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ผไทรินทร์ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  14:19:38 หน้า : 5/74
65



ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิก ผู้บริหาร อบต.   การเลือก
ตังทัวไป หรือการเลือกตังซ่อม สมาชิกสภาฯ ,  ผู้บริหาร  ทีอาจจะมีขึน
หรือการเลือกตังอืนๆ  ตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ค่าอาหารว่าง เครือง
ดืม อาหารกลางวัน สําหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 
ลําดับที 1

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.ผไทรินทร์ เช่น ค่าอาหารว่าง เครือง
ดืม อาหารกลางวัน สําหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมของ อปท.พ.ศ.2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 126 
ลําดับที 11

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต
. เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ เครืองทํานําเย็น ทรัพย์สินอืนๆ ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 402,597 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 62,597 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิ
ปเย็บ กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษกาว  สมุด
บัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ ซองครุฑ  ซองขาว  ตรายาง  ธงชาติ ธง
ทิว พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดํา กระดาน
ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ พรม เครืองคํานวณเลข  ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์  หลอดไฟ  เบรก
เกอร์  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรีวิทยุสือสาร ถ่าน
หรือแบตเตอรีกล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆเช่น  แปรง  ไม้กวาด มุ้ง  ผ้าปู
ทีนอน  หมอน  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย  ชาม  จานช้อน ส้อม ถาดหลุมจานจาน
รองกระจกเงามีดโอ่งนํา ถังนําพลาสติก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หม้อ แก้ว
นํา สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถัง
แก๊ส  นําภายในสํานักงาน และบริการประชาชน  ฯลฯ  ตามระเบียบและ
หนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กแบบหล่อแท่ง
คอนกรีต ไม้แบบไม้เนือแข็งขนาดต่างๆ นํามันชนิดต่างๆ
ทินเนอร์ สี แปรงทาสีปูนซีเมนต์ปูนขาวอิฐ หรือซีเมนต์บล็อกกระเบือง
สังกะสีตะปูค้อนคีมชะแลง จอบ เสียม เลือยเหล็กเส้นท่อและอุปกรณ์
ประปา เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรียาง
นอก ยางในเพลาตลับลูกปืน นํามันเบรก นํากลัน หัวเทียน หม้อนํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย พืนปู
กระบะรถยนต์(ป้องกันสนิม) นํายาขัดเงา  สายไฟพ่วงแบตเตอรี ฯลฯ
  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครืองฯลฯสําหรับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรมหมึกแผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์แผ่นกรอง
แสงกระดาษต่อเนืองสายเคเบิลแผงแป้นตัวอักขระหรือแป้นพิมพ์เมน
บอร์ดเมมโมรีชิปเครืองกระจายสัญญาณ(Hub)  คัตฟีดเดอร์เมาส์  แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่นซีดีรอม
ฮาร์ดดิสต์  ดิสเกตต์แฟลชไดร์ฟ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์  ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
อาคารสถานที ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ทีใช้
ในราชการตามภารกิจ อํานาจหน้าที รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียม
อืนๆ เป็นต้น ฯลฯ  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ และค่าบริการ
อืนในการใช้บริการไปรษณีย์ โทรเลข ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็น ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าต่อ
อายุการทําโดเมนรายปี และค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ สําหรับทีทําการ
อบต. ผไทรินทร์ 

งบลงทุน รวม 60,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 12,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2
 หลัง  ขนาด 91x31x176 ซม. มีล้อเลือนชันวางแฟ้มตัง 4 ชัน มีช่องใส่
แฟ้ม   40 ช่อง 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 52 ลําดับที 1

ตู้เหล็กบานเลือนทึบ จํานวน 11,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ จํานวน 2 หลัง ตัวตู้ผลิตจาก
วัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น บานเลือนทึบสามารถเลือนไปมาได้ ในตู้มีแผ่น
ชัน 2 แผ่นสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ มีล้อเลือน 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 52 ลําดับที 2

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 12,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้โต๊ะพับอเนกประสงค์  จํานวน 5 ตัว (สืบราคา
ตามท้องตลาด) 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 53 ลําดับที 4)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณพืนฐาน.
    -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า  6MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
    - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
    - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 216 
ลําดับที 11
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา
คุณลักษณพืนฐาน.
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
    - มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 216 
ลําดับที 10

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ประเมินความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานราชการประเมินผลสํารวจ
ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของประชาชนในตําบลผไทรินทร์ 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 
ลําดับที 4  

งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน(สถานทีกลาง)

จํานวน 30,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (สถานทีกลาง) โดย
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลบุโพธิ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561  หน้า 30 ลําดับที 1 
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีขึนเขาพนม
รุ้ง โดยอุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 198 
ลําดับที 5 

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธี เนืองในวันปิยมหาราช วันแม่แห่ง
ชาติ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และจัดงานรัฐ
พิธีอืนๆ ตามทีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย โดยอุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอลําปลายมาศ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 198
ลําดับที 7  

โครงการจัดงานวันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์(งานวันสถาปนา
เมืองแปะ)

จํานวน 5,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยอุดหนุนทีสํานักงานจังหวัด
บุรีรัมย์ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 198 
ลําดับที 6

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการจัดหารายได้เพือสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 10,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดหารายได้เพือสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 197 
ลําดับที 2 
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โครงการสนับสนุนกิจการกิงกาชาดอําเภอลําปลายมาศฯ จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจการกิงกาชาดอําเภอลํา
ปลายมาศฯ โดยอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอลําปลายมาศ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561  หน้า 30 ลําดับที 2 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,056,150 บาท
งบบุคลากร รวม 2,184,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,184,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,635,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  6  อัตรา  จํานวน  12  เดือน   ได้แก่
    1.  ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)   จํานวน  1   อัตรา
    2.  นักวิชาการคลัง    จํานวน  1   อัตรา
    3.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน  1   อัตรา 
    4.  เจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน   1   อัตรา 
    5.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน   1   อัตรา (ว่าง)
    6.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน   1   อัตรา
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง) (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 475,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยนักวิชาการ
เงินและบัญชี จํานวน  3  อัตรา (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  2 อัตรา  (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.     ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน) 
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งบดําเนินงาน รวม 797,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,950 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 110,950 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี 
    1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง อบต.ผไทรินทร์  จํานวน   100,950
  บาท (ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท.0809.3/ว380  ลว. 26 ก.พ. 2558)
    2.เงินเปิดซองสอบราคา  จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายให้ประชาคม
กรรมการเปิดซอง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง กรณีมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตามระเบียบและหนังสือสังการ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทีพึงเบิก
ได้ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการดังนี
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของทางราชการ 
(ฉบับที3) พ.ศ. 2559
    - ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
สิทธิทีพึงเบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการดังนี
    - ตามหนังสือที มท 0809.3/ว 1013 ลว. 18 ก.พ. 2559
    - ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว. 257 ลว. 28
 มิ.ย. 2559
    - ตามหนังสือที มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 2559    

ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต
. เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดทีทําการ อบต
.ผไทรินทร์ (ตามหนังสือ ที กค 0808.2/ว7120    ลว. 9 ธ.ค. 59)
ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลของ อบต.ผไทรินทร์ (ตามหนังสือ
ที กค 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค. 59)
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ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
    เพือจ่ายเป็น ค่าอบรม  สัมมนา ฯลฯ  ของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ตามหนังสือสังการดังนี
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา  ของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  จํานวน 50,000.- บาท 
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
 พ.ศ. 2555
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรา
การของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559  

โครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 120,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง
ตามทีกฎหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัดสําเนา ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับจัดทําโครงการ เพือนําไป
ใช้ในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดและความคุ้มค่าในการลงทุน ตามระเบียบ และหนังสือสังการดัง
นี 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2550
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลว. 9 ม.ค. 2555
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462 ลว
. 29 ก.พ. 2551      เรือง การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 16 ลําดับที5)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือการบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  บํารุง
รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอืน  เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ เครืองทํานําเย็น และทรัพย์สินอืนๆ  เพือให้ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้สํานักงาน  เช่น แบบพิมพ์
ต่างๆ กระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
  เป็ก  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  สมุด
บัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ ซองครุฑ  ซองขาว     เทปใส   ตรา
ยาง  ตะแกรงวางเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด   แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน   แผ่นป้ายต่างๆ   เครืองคํานวณเลข กล่องเก็บเอกสาร ฯลฯ
  ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248
ลว. 27 มิ.ย. 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรง ไม้
กวาด จาน ชาม ถ้วย ช้อน จานรอง ถังนําพลาสติก แก้วนํา นํายาล้าง
จาน กระติกนําแข็ง ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลว. 27 มิ.ย. 59  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม  หมึก   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล          เทปบันทึก
ข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์      แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนือง  สาย
เคเบิล  แผงแป้นตัวอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป  เครือง
กระจายสัญญาณ(Hub)  คัตฟีดเดอร์ เมาส์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น  ซีดี
รอม  ฮาร์ดดิสต์  ดิสเกตต์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
ซอฟต์แวร์   แฟลชไดร์ฟและอืนๆ  ฯลฯ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลว. 27 มิ.ย. 59  

งบลงทุน รวม 74,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี  
1. โต๊ะไม้ 
2. มี1 ลินชัก 2 บานประตู
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย
. 59  
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 55 ลําดับที 12)
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(2) จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัวโดยมีคุณลักษณะ 
    1. เก้าอีบุนวม 
    2. มีพนักพิง 
    3. ปรับระดับได้
    4. มีล้อเลือน
    5. มีทีพักแขน
    - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย
. 59             (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 55
 ลําดับที 13)

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร     40 ช่อง จํานวน 2 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ 
1. เป็นตู้เหล็ก 4 ชันๆ ละ 10 ช่อง
 2. มีล้อเลือน 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย
. 59 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 55 ลําดับที 14)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที) จํานวน 2 เครืองๆ ละ 2,600.-บาท ซึงมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,LegalและCustom
(เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2561)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย
. 59  
   (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 57 ลําดับที 17)
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2.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครืองๆ ละ 9,000.-บาท ซึงมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และFax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาดA4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,LegalและCustom
(เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2561)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย
. 59  
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 57 ลําดับที 17) 

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 2
 เครืองๆ ละ 16,000.-บาท    ซึงมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จําน
วน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000Base-Tหรือ ดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
 (เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2561)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย
. 59  
  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 56 ลําดับที 16)

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  14:19:38 หน้า : 17/74
77



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 814,560 บาท
งบบุคลากร รวม 436,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 436,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 286,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างภารกิจ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนแก่
พนักงานจ้างภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันฯ  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 11,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันฯ  ตามสิทธิทีควรได้
รับตามระเบียบหรือกฎหมายกําหนด  

งบดําเนินงาน รวม 378,540 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,540 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 83,540 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
 1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัล
ประจําปี จํานวน 33,540.- บาท 
 -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัล
ประจําปี แก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง อบต.ผไทรินทร์ 
 -เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว380 ลว. 26 ก.พ. 2558
 2. ค่าตอบแทน อปพร. จํานวน 50,000.- บาท 
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ทีเสียไปในการปฏิบัติงานของ อปพร.
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายแก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง กรณีมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ปกติ หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559  

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง  ๆ
    เช่น    การอบรม   สัมมนา   ฯลฯ  ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ฯลฯ  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 2373 ลว. 23 ธ.ค
. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของ อบต. ทีอยู่
ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ รถนําอเนกประสงค์ และ
ทรัพย์สินอืนๆ เป็นต้น ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
  เป็ก กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  สมุด
บัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ ซองครุฑ  ซองขาว  เทปใส   ตรา
ยาง  กระดานไวท์บอร์ด  เครืองคํานวณเลข  นาฬิกา ฯลฯ ตามระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์  หลอดไฟ  เบรก
เกอร์  ถ่านหรือแบตเตอรีกล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี รถบรรทุก
นําอเนกประสงค์ ยางรถบรรทุกนําอเนกประสงค์ นํามันเบรก น็อต
 สกรู กระจกรถ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
    -เพือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดัง
นี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม  หมึก  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล   หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  และอืนๆ  ฯลฯ  ทีเกียวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล  เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น ตามระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 661 ลว. 9 มี.ค.2561 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลว. 22 ก.ย. 2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 171
ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น คีม  ประแจ ชุด
ไขขวง กรวยจราจร เสือจราจรสะท้อนแสง กระบองไฟ สายลากจูงรถ ฯลฯ
 ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น เปลียนถ่ายนํายาเคมีดับ
เพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อเกลียวในใช้กับเครืองสูบนํา ชุดต่อสายดับ
เพลิง หัวฉีดปรับฝอย ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียวข้องในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ของ อบต. ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,663,340 บาท
งบบุคลากร รวม 887,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 887,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 615,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  2  ตําแหน่ง  จํานวน  12  เดือน ตามตําแหน่ง ดังนี
1.1  นักบริหารงานการศึกษา   จํานวน  1  อัตรา
1.2  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  อัตรา
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 229,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างแก่
พนักงานจ้าง ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนักสันทนา
การ)  จํานวน 1 อัตรา  (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.      ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน)

งบดําเนินงาน รวม 506,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 201,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 105,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างตามระเบียบ
และสิทธิทีพึงได้ตามกฎหมาย ฯลฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง กรณีทีมีความจําเป็นต้องปฎิ
บัติงานนอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทีพึงเบิกได้
ตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 5862 ลว.12 ต.ค. 2559 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทีพึง
เบิกได้ตาม ระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี
 -ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานท้องถิน พ.ศ. 2541และทีแก้ไขเพิมเติม     

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน
ต่างๆ เช่น การอบรม สัมมนา ฯลฯ  ของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป เป็นต้น ตามหนังสือสัง
การดังนี
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
2555
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
(ฉบับที 2) พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืม ฯลฯ 
    -เป็นไปตามหนังสือ ที มท. 0808.4/ว 2381 ลว. กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
(ฉบับที 2) พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง ซ่อมแซมทรัพย์ เช่น ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอืนๆ
เช่น วัสดุต่างๆ ในส่วนศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้สํานัก
งาน  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
  เป็ก กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  สมุด
บัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ ซองครุฑ  ซองขาว  เทปใส   ตรา
ยาง  ตะแกรงวางเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด  เครืองคํานวณเลข  นาฬิกา
ตัง สมุดรายงานประจําตัวเด็กปฐมวัย (ศพด.01)สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย(ศพด.02)และแบบพิมพ์อืนๆสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแบบ
พิมพ์อืนๆ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท. 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กรวด สบู่ ผงซัก
ฟอก ถ้วย ชาม ช้อน นํายาล้างจาน นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ผไทรินทร์และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกตาเงิน ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท. 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม  หมึก  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล   หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  แผงแป้น
ตัวอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป  เครืองกระจาย
สัญญาณ(Hub)  คัตฟีดเดอร์ เมาส์  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น  ซีดีรอม  ฮาร์ดดิสต์  ดิสเกตต์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์   และอืนๆ  ฯลฯ  ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท. 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกตาเงิน
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกตาเงิน
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งบลงทุน รวม 269,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน สําหรับเจ้าหน้าที จํานวน 2,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน สําหรับเจ้าหน้าที อบต. จํานวน 1
 ตัว โดยมีลักษณะเป็นเก้าอีบุนวม  มีพนักพัก  ปรับระดับได้  มีล้อเลือน  มี
ทีพักแขน   
-ครุภัณฑ์รายการนีเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ชองสํานักงบประมาณ ดังนันเพือให้เหมาะสมกับการใช้งานและการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้
จริงจึงต้องจัดซือตามราคาท้องถิน

จัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม เอกสาร  2  บานพับ จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม เอกสาร  2  บานพับ จํานวน 1
 หลัง สําหรับเก็บแฟ้มและเอกสารรวมทังอุปกรณ์ต่างๆทีเกียวข้องของ
สํานักงาน 
-ครุภัณฑ์รายการนีเป็นครุภัณฑ์ทีปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ชองสํานักงบประมาณ ดังนันเพือให้เหมาะสมกับการใช้งานและการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้
จริง

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  40  ช่อง จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด  40  ช่อง จํานวน 2 ตู้ สําหรับเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทัง  2  ศูนย์  
โต๊ะทํางานสําหรับเจ้าหน้าที จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับเจ้าหน้าที  อบต.  เป็นโต๊ะ
ไม้  2  บานประตู  1  ลินชัก จํานวน 1 ชุด 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 44,000 บาท
    -เพือจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผไทรินทร์ 
1 เครือง
    -เพือจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกตาเงิน 
1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
    - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
    - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จานวน 1หน่วย 
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1134 ลว
. 9 มิถุนายน 2559
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท
-เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผไทริ
นทร์  1  เครือง
-เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกตา
เงิน      1  เครือง
-เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิถุนายน 2559

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ปรับปรุงต่อเติม ศุนย์พัฒนาเด็กเล๋็ก อบต.ผไทรินทร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมกันห้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลผไทรินทร์  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า184 ลําดับ
ที 1 

ปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกตาเงิน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมกันห้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกตาเงิน ตาม
แบบ อบต.กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า184 ลําดับ
ที 1

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,660,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,515,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,515,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,058,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 พร้อมปรับปรุง
เงินเดือน  จํานวน  4  ตําแหน่ง  จํานวน  12  เดือน (ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท.0809.4/ว1875  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการให้กับครู ค.ศ.1  จํานวน  2
  ตําแหน่ง จํานวน  12  เดือน(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท.0809.4/ว1875  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 342,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก  พร้อมปรับ
ปรุงเงินเดือนค่าจ่างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  3  อัตรา     
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท.0809.4
/ว1875  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,840 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจตามสิทธิทีควรได้รับตามระเบียบหรือกฎหมาย
กําหนด  จํานวน  3 อัตรา     
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท.0809.4
/ว1875  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

งบดําเนินงาน รวม 2,557,660 บาท
ค่าใช้สอย รวม 697,020 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ผไทรินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกตาเงิน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 181
ลําดับที 5

โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพทีเหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังรักษาสุขภาพเด็กทีเจ็บป่วยฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
-(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 181
ลําดับที 9)

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและเด็ก
ก่อนเปิดเรียน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 182 
ลําดับที 13)
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 183 
ลําดับที 17)   
โครงการพาน้องท่องโลก จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพาน้องท่องโลก(ทัศนศึกษานอก
สถานทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผไทรินทร์และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดโคกตาเงิน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
 -(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 181 
ลําดับที 6)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ผไทรินทร์และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกตาเงิน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
-(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 180 
ลําดับที 1)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งความดี จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
-(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 181 
ลําดับที 8)

โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กปฐมวัย 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
-(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 182 
ลําดับที 14)
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โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปากของเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างพฤติกรรมในการรักษาสุขภาพช่องปาก
ในเด็กปฐมวัย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
-(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 183 
ลําดับที 20) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 572,020 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
    1.เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต
.ผไทรินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกตาเงิน จํานวน 362,600.-บาท
ในอัตราคนละ 20 บาท   / คน / วัน รวม  245 วัน(20x74x245) ตาม
หนังสือด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19  มิถุนายน 2561
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี แผนงานการ
ศึกษา (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 180 ลําดับที 4)
    2.เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(สือวัสดุการเรียนการ
สอน) จํานวน 125,600.-บาท ในอัตราคนละ  1,700.-บาท  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ  2-5  ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.)(74x1,700)ตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว 3274      ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี แผน
งานการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 182 ลําดับที 12)
    3.เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพ
ด.)จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อาย3ุ-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.) จํานวน 83,620.-บาท ดังนี
 (1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200บาท/ ปี(74x200)=14,800บาท
 (2) ค่าอุปกรณ์การเรียน   อัตราคนละ  200บาท/ปี(74x200)=14,800
บาท
 (3) ค่าเครืองแบบนักเรียน    อัตราคนละ  300
บาท/ปี(74x300)=22,200บาท
 (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   อัตราคนละ  430
บาท/ปี(74x430)=31,820บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที  16  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณร่าย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการหนูรักษ์ผักสวนครัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเลียงชีพอย่างพอ
ประมาณแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
-(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 182 
ลําดับที 11)

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  14:19:38 หน้า : 29/74
89



โครงการหนูรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เพิมเติมจากหน่วย
การเรียนการสอน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
-(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2562) หน้าที 181 
ลําดับที 7)

ค่าวัสดุ รวม 1,860,640 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,860,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
    (1.1)ค่าจัดซือจัดจ้างอาหารเสริม(นม)จํานวน   141,799 บาท
        -เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดซืออาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา
เงิน  อัตราคนละ7.37 บาท/จํานวน 74 คน/จํานวน 260 วัน ตามหนังสือ
ด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2561
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี แผนงานการศึกษา (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 180 ลําดับที 2)
        -ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซือจัดจ้างอาหารเสริม(นม)เป็นเพียงราคา
จัดสรรตามเกณฑ์ทีได้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
     (1.2)ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6  
จํานวน  584,441 บาท โรงเรียนรวมมิตรวิทยา  อัตราคนละ7.37
บาท/ จํานวน 305 คน/จํานวน 260 วัน
    (1.3)ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6  
จํานวน  469,469 บาท  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์  อัตราคนละ7.37
บาท/ จํานวน 245 คน/จํานวน 260 วัน
    (1.4)ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6      
จํานวน  166,710 บาท โรงเรียนบ้านโคกสูง  อัตราคนละ7.37
บาท/ จํานวน 87  คน/จํานวน 260 วัน
    (1.5)ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6 
          จํานวน   132,218 บาท โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  อัตราคนละ7.37
บาท/จํานวน 69 คน/จํานวน 260 วัน
    (1.6)ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6  
จํานวน  197,369 บาท โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  อัตราคนละ7.37
บาท/ จํานวน 103 คน/จํานวน 260 วัน
    (1.7)ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6  
จํานวน  168,626  บาท โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด  อัตราคนละ7.37
บาท/ จํานวน 88 คน/จํานวน 260 วัน   
        -ตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี แผน
งานการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 180 ลําดับที 3)
        - ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซือจัดจ้างอาหารเสริม(นม)เป็นเพียง
ราคาจัดสรรตามเกณฑ์ทีได้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,588,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,588,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จัดหาอาหารกลางวัน โรงเรียนรวมมิตรวิทยา,  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์  
,โรงเรียนบ้านโคกสูง,  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง,  โรงเรียนวัดบ้านโคก
ซาด ,โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

จํานวน 3,588,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
  (1.1) ค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6 
        จํานวน 1,220,000 บาท โรงเรียนรวมมิตรวิทยา  อัตราคนละ 20
 บาท/ จํานวน 305 คน/จํานวน 200 วัน
   (1.2)ค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6  
จํานวน 980,000 บาท โรงเรียนบ้านผไทรินทร์  อัตราคนละ 20
 บาท/ จํานวน 245 คน/จํานวน 200 วัน
 (1.3)ค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6  
จํานวน 348,000 บาท โรงเรียนบ้านโคกสูง  อัตราคนละ 20
 บาท/ จํานวน 87 คน/จํานวน 200 วัน
  (1.4)ค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6  
จํานวน 276,000 บาท   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  อัตราคนละ 20
 บาท/ จํานวน 69  คน/จํานวน 200 วัน
  (1.5)ค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6  
จํานวน 412,000 บาท โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  อัตราคนละ20
บาท/ จํานวน 103 คน/จํานวน 200 วัน
  (1.6)ค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กระดับอนุบาล-ป.6  
จํานวน 352,000 บาท  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด  อัตราคนละ20
 บาท/ จํานวน 88 คน/จํานวน 200 วัน  
                -ตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี แผน
งานการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 180 ลําดับที 4)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,811,550 บาท
งบบุคลากร รวม 596,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 596,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 194,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน  ตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นประจําตําแหน่ง  ตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข (ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการ
บริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างแก่
พนักงานจ้าง ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน  2  อัตรา ตําแหน่งพนักงาน
ขับรถ จํานวน  1  อัตรา (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้อง
ถิน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง ตําแหน่งคนงาน
ทัวไป จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งพนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา(ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการ
บริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน)

งบดําเนินงาน รวม 835,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  หรือเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง อบต.ผไทรินทร์  ฯลฯ  (ตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว380 ลว. 26 ก.พ. 2558)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทัวไป  กรณีทีมี
ความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าใช้สอย รวม 564,950 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 9,950 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทีบุคคลภายนอกดําเนินการให้  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ปฎิทิน หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างจัดทํา
วีดีโอ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศ ฯลฯ 
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ
ต่างๆ ทีจําเป็น ค่าจ้างเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบืองต้น (FR) จํานวน 440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
เบืองต้น (FR) (ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค
.2559)
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ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของ อบต
. เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายไปฝึกอบรม
สัมมนา เป็นต้น  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานแก่ผู้รับจ้างให้
ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เช่น รถฉุกเฉิน 1669 เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ และทรัพย์สินอืนๆ เป็น
ต้น ฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 164,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิ
ปเย็บ กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษกาว  สมุด
บัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ ซองครุฑ  ซองขาว  ตรายาง  ธงชาติ ธง
ทิว พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดํา กระดาน
ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ พรม เครืองคํานวณเลข  ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรียาง
นอก ยางในเพลาตลับลูกปืน นํามันเบรก นํากลัน หัวเทียน หม้อนํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย พืนปู
กระบะรถยนต์(ป้องกันสนิม) นํายาขัดเงา  สายไฟพ่วงแบตเตอรี ฯลฯ
  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครืองฯลฯสําหรับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อบ
ต. ตามแบบมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกายของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2560) 

งบเงินอุดหนุน รวม 379,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 379,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

01.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
หมู่ 1

จํานวน 8,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (
ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  31 ลําดับที  1
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02.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 1

จํานวน 7,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 เพือดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  31 ลําดับที  2

03. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 1 จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  32 ลําดับที  3

04. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 2 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  32 ลําดับที  4

05.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 2 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  32 ลําดับที  5
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06.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่2 จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  33 ลําดับที  6

07. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 3 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  33 ลําดับที  7

08.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 3 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  34 ลําดับที  8

09.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 3 จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  34 ลําดับที  9
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10.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 4 จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  35 ลําดับที  10

11. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู่ 4

จํานวน 5,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 เพือดําเนิน
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  35 ลําดับที  11

12.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4

จํานวน 10,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 เพือดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  35 ลําดับที  12

13. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 5 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  36 ลําดับที  13
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14.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 5 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  36 ลําดับที  14

15.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 5 จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  36 ลําดับที  15

16. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 6 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  37 ลําดับที  16

17.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 6 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  37 ลําดับที  17
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18.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 6 จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  37 ลําดับที  18

19. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 7 จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  38 ลําดับที  19

20. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู่ 7

จํานวน 10,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 เพือดําเนิน
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  38 ลําดับที  20

21.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 7

จํานวน 5,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 เพือดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  38 ลําดับที  21
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22. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 8 จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  39 ลําดับที  22

23.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 8

จํานวน 5,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 เพือดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  39 ลําดับที  23

24.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ 8

จํานวน 10,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (
ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  39 ลําดับที  24
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25.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ 9

จํานวน 8,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (
ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 40  ลําดับที  25

26.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 9

จํานวน 7,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 เพือดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 40  ลําดับที  26

27. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 9 จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 40  ลําดับที  27

28. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 10 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 40  ลําดับที  28
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29.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ 10 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 41  ลําดับที  29

30.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 10 จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 41  ลําดับที  30

31. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 11 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 42  ลําดับที  31

32.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 11 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 42  ลําดับที  32
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33.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 11 จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 42  ลําดับที  33

34. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 12 จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 43  ลําดับที  34

35. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  หมู่ 12

จํานวน 3,250 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 เพือดําเนิน
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 43  ลําดับที  35

36.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 12

จํานวน 12,750 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 เพือดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 43  ลําดับที  36
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37.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 13

จํานวน 12,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 13 เพือดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 44  ลําดับที  37

38. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู่ 13

จํานวน 3,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 13 เพือดําเนิน
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 44  ลําดับที  38

39.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 13 จํานวน 3,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 13 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 44  ลําดับที  39

40. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 14 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 14 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 45  ลําดับที  40
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41.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 14 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 14 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 45  ลําดับที  41

42.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 14 จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 14 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 45  ลําดับที  42

43. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 15 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 15 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 46  ลําดับที  43

44.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 15 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 15 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 46  ลําดับที  44
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45.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ หมู่ 15 จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมุ่ที 15 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 46  ลําดับที  45

46. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 16 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 16 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 47  ลําดับที  47

47.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 16 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 16 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 47  ลําดับที  46

48.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 16 จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 16 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 47  ลําดับที  48
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49. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 17 จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 17 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 48  ลําดับที  49

50. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 17

จํานวน 8,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 17 เพือดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 48  ลําดับที  50

51.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   หมู่ 17

จํานวน 7,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 17 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (
ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 48  ลําดับที  51

52. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 18 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 18 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 49  ลําดับที  52
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53.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 18 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 18 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 49  ลําดับที  53

54.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 18 จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 18 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 49  ลําดับที  54

55. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 19 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 19 เพือดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 50  ลําดับที  55

56.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 19 จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 19 เพือดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5
 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 50  ลําดับที  56
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57.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 19 จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 19 เพือดําเนิน
โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 50  ลําดับที  57

งานโรงพยาบาล รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฯลฯ   
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 173
ลําดับที 2
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว 120 ลว. 12 ม.ค. 2560 แนว
ทางการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 300,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก  เช่น จัดซือวัคซีน  วัสดุสารเคมี  หรืออุปกรณ์สําหรับป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆ  ทรายอะเบทสําหรับใช้โรยภาชนะบรรจุนํา  ในการกําจัด
ยุงลาย พร้อมอุปกรณ์เพือป้องกันโรคไข้เลือดออก  ฯลฯ รวมถึงค่านํามัน
เชือเพลิงต่างๆ ทีใช้ในการฉีดพ่นสารเคมี  พ่นวัคซีน  พ่นหมอกควัน  ฯลฯ
 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 173
ลําดับที 1  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,432,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,105,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,105,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 817,240 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน ตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 1 ราย และ นักพัฒนา
ชุมชน  รวม 2 อัตรา จํานวน  12  เดือน (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  อัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,720 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิน)

งบดําเนินงาน รวม 290,620 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,620 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,620 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินรวมถึงประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ของ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ฯลฯ ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
  1) หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2558
  2) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559
 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะพิเศษเป็นเงิน
รางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่าย เป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง กรณีมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ปกติ หรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท0808.2
/ว2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
สิทธิทีพึงเบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการ ดังนี
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3) พ.ศ.2549 
 -หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน
ต่างๆ    เช่น    การอบรม   สัมมนา   ฯลฯ ของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือถ่ายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือ    
        กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังงาน ดังนี
        1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 1
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบ ดังนี
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2) พ.ศ.2559
    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 3) พ.ศ.2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. ทีอยู่ในความ
รับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ และทรัพย์สินอืนๆ เป็นต้น ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้สํานัก
งาน  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
  เป็ก กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  สมุด
บัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ ซองครุฑ  ซองขาว  เทปใส   ตรา
ยาง  ตะแกรงวางเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด  เครืองคํานวณเลข  นาฬิกา
ตังหรือ ฯลฯ  ตามหนังสือสังการ ดังนี
    1)หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรืองการปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2)หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุ๓ณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม  หมึก  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล   หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  แผงแป้น
ตัวอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิบ  เครืองกระจาย
สัญญาณ(Hub)  คัตฟีดเดอร์ เมาส์  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น  ซีดีรอม  ฮาร์ดดิสต์  ดิสก์
เกตต์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์   และอืนๆ  ฯลฯ  ทีเกียว
ข้องกับคอมพิวเตอร์  ตามหนังสือสังการ ดังนี 
    1) หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรืองการปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2) หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังพักรอแถว 4 ทีนัง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนังพักรอ แถว 4 ทีนัง ไม่มีท้าวแขน สําหรับไว้
บริการประชาชน (รายละเอียดตามมติคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 60 ลําดับที 26)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม และเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1/2561 หน้า 61 ลําดับที 31
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
 เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) 
   คุณลักษณะพืนฐาน
            - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน1 หน่วย
            - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
            - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TBหรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน1 หน่วย
            - มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน1 หน่วย
            - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
           - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
           - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน1 หน่วย) 
     -ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 61 ลําดับที 30
   -ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,555,670 บาท
งบบุคลากร รวม 1,333,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,333,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 947,160 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  4  ตําแหน่ง  จํานวน  12  เดือน ได้แก่
    1.  ผู้อํานวยการกองช่าง    จํานวน  1  อัตรา
    2.  นายช่างโยธา  (ว่าง)  จํานวน  1  อัตรา
    3.  นายช่างไฟฟ้า            จํานวน  1  อัตรา 
    4.  เจ้าพนักงานธุรการ     จํานวน  1  อัตรา
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายการ
บริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิน (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้อง
ถิน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง   อัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 322,080 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  2  อัตรา   (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้อง
ถิน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 660 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบและผู้ช่วยช่าง
โยธา จํานวน 2 อัตรา (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้อง
ถิน)

งบดําเนินงาน รวม 1,025,770 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,770 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,770 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี (เงินรางวัลประจําปี) แก่พนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้าง ตามระเบียบและสิทธิทีพึงได้ ฯลฯ (ตามหนังสือด่วนที
สุด ที มท.0809.3/ว380 ลว. 26 ก.พ. 2558)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนท้องถินและพนักงานจ้างตามคําสังหนังสือสังการกรณีทีมีความจําเป็น
ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ตามสิทธิทีพึงเบิก
ได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่าย เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทีบุคคลภายนอกดําเนินการให้  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ปฎิทิน หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างจัดทํา
วีดีโอ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศต่างๆ ล้างอัดฟิล์มถ่ายรูปอัดรูป

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ถ่ายเอกสาร , เข้าเล่มเย็บเล่ม ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ในการจัดทําของต่าง ๆ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียงค่าพาหนะค่า
เช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมประชุม
สัมมนาของพนักงานส่วนท้องถินและพนักงานจ้างตามคําสังหนังสือสัง
การ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนีั
 1.ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือน
เดิม จํานวน 50,000.-บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิงของในการดําเนินงานบํารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.  เช่น อุปกรณ์เครืองมือ
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ และทรัพย์สิน
อืนๆ เป็นต้น ฯลฯ 
 2.ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานของ อบต
. จํานวน 300,000.-บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิงของในการบํารุงรักษาและซ่อม
แซมทรัพย์สิน หรือดําเนินงาน เช่น งานอาคาร งานไฟฟ้าถนน งาน
สะพานและท่อเหลียม งานชลประทาน ป้ายประชาสัมพันธ์ สัญญาณไฟ
กระพริบ ป้ายบอกเขต และทรัพย์สินอืน ฯลฯ ของ อบต.ผไทรินทร์ รับผิด
ชอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนเดิม
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ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานวัสดุเขียนแบบ และสิงของเครืองใช้ใน
สํานักงานเช่นกระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบกระดาษ
คาร์บอน  กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษกาว  สมุดบัญชี  สมุด เทป
ใส กระดานไวท์บอร์ดฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์เครืองมือไฟฟ้าสาธารณะและวัสดุไฟฟ้า
ในกิจการของ อบต.  เช่น โคมไฟถนน  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทป
พันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์  หลอดไฟ  บัลลาร์ต
  สตาร์ทเตอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรีวิทยุสือสาร ถ่านหรือ
แบตเตอรีกล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เครืองมือสําหรับใช้ในงานก่อสร้างเช่น
เหล็กแบบหล่อแท่งคอนกรีต ไม้แบบไม้เนือแข็งขนาดต่างๆนํามันชนิด
ต่างๆทินเนอร์สีแปรงทาสีปูนซีเมนต์ปูนขาวอิฐ หรือซีเมนต์บล็อกกระเบือง
สังกะสีตะปูค้อนคีมชะแลงจอบเสียมเลือยเหล็กเส้นท่อและอุปกรณ์
ประปา เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุจักรยานยนต์ และเครืองมือจักรยานยนต์ต่างๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้วัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นดิสก์
โปรแกรมหมึกแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์เมนบอร์ดเมมโมรีคัตฟีดเดอร์เมาส์  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่นซีดีรอมฮาร์ดดิสต์  ดิสเกตต์ฯ
ลฯ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
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งบลงทุน รวม 196,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
แอร์ชนิดติดผนัง จํานวน 36,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแอร์ชนิดติดผนัง ขนาด 26,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครือง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตบดิน จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดัง
นี
  1) ใช้เครืองยนต์เบนซิน 
  2) นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 
  3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
  4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 1 เครืองโดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
     1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
     2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพM์ultifunctionชนิดเลเซอร์ LED 
สี  จํานวน 1 เครืองโดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
 - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
 – มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้าง หรือเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างหน่วยงานราชการหรือเอกชน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานราชการหรือเอกชน ตรวจสอบ
คุณภาพนํา ทดสอบการรับนําหนักของดินในการออกแบบเพือความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 727,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 727,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 727,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา และไฟฟ้าส่องสว่างภายในตําบล จํานวน 727,000 บาท
เพืออุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศจังหวัด
บุรีรัมย์ เพือดําเนินการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงตํา และไฟฟ้า
ส่องสว่าง ภายในตําบลผไทรินทร์ ดังนี
 1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา และไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโคกสูง หมู่ที 5  เป็น
เงิน 227,000  บาท 
  2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา และไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสีชวา หมู่ที 7  เป็น
เงิน 250,000  บาท
        3. ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา และไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองมะค่า
ใหม่ หมู่ที 17 เป็นเงิน 250,000  บาท
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1455 ลว. 17 พ.ค. 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 199 
ลําดับที 1 

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  14:19:39 หน้า : 58/74
118



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 415,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือประชาชน จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือ
ประชาชน เช่น  คู่มือให้บริการประชาชน ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ สือ
ประชาสัมพันธ์ เครืองดืม อาหารว่างและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องตาม
โครงการ
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า  127  ลําดับที 6
(สํานักปลัด)

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 25,000 บาท
 -เพือเป็นเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ในตําบลผไทรินทร์  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ 2561 – 2564 หน้า  177
  ลําดับที 14   (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส จํานวน 25,000 บาท
 -เพือเป็นเพือจ่ายเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อย
โอกาส ในตําบลผไทรินทร์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุในการจัด
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  177
  ลําดับที   13  (กองสวัสดิการสังคม)            

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ  ในตําบลผไทรินทร์  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม การก่อตังโรงเรียนผู้สูงอายุ ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆกับผู้สูงอายุ ตลอดเวลา 1 ปี  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  177
  ลําดับที   12  (กองสวัสดิการสังคม)  

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชนในวันผู้สูง
อายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม การจัดนิทัศการ การแสดง การประกวดแข่งขันต่างๆ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  174
 ลําดับที 2    (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการจัดประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
        -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินในการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับ
ตําบล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
        -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 5757 ลว. 10 ต.ค. 2559
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า  2  ลําดับที 2   (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จํานวน 30,000 บาท
 -เพือเป็นเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจรรมต่างๆของกลุ่มสตรี ใน
ตําบลผไทรินทร์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ 2561 – 2564 หน้า  188
  ลําดับที  2    (กองสวัสดิการสังคม)                  

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพิมรายได้ให้กับประชาชนหมู่ 1-19 จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
    1.โครงการพัฒนาอาชีพและเพิมรายได้ให้กับประชาชนตําบล
ผไทรินทร์พือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการทําพรมเช็ดเท้าให้กับ
ประชาชนในตําบลผไทรินทร์ จํานวน 25,000.-บาท เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ 2561 – 2564 หน้า  188
  ลําดับที 1  (กองสวัสดิการสังคม)
    2.โครงการพัฒนาอาชีพและเพิมรายได้ให้กับประชาชนตําบลผไทริ
นทร์  “หลักสูตรการเผาถ่านเพือให้ได้ถ่านและนําส้มควันไม้ทีมีคุณภาพ” 
จํานวน 15,000 บาท เพือจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
โครงการ ป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ฯลฯ 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 188 
ลําดับที 1  (กองส่งเสริมการเกษตร)       
โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 25,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มด้อย
โอกาส ในตําบลไผทรินทร์ โดยการอบรมทําขนมเทียนแก้ว (ขนม
ไทย) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุในการจัดกิจกรรม 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ 2561 – 2564 หน้า  176
  ลําดับที  9   (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการแก่เยาวชนนักเรียน  ตลอดจนผู้นําครอบ
ครัว  ผู้นําหมู่บ้าน  เกียวกับความรู้เรืองยาเสพติด โทษของยาเสพติด  และ
วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน ซึงเป็นไปตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ สือประชา
สัมพันธ์ เครืองดืม อาหารว่างและและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ตาม
โครงการ
        -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลว. 4 ธ.ค.2560
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า  174  ลําดับที 1
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”ผไทรินทร์เกมส์” จํานวน 250,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ”
ผไทรินทร์ เกมส”์ ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในเขตพืนที
ตําบลผไทรินทร์  
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 186
ลําดับที 6

โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆฯ
ลฯ
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 186
ลําดับที 7
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (ค่ายธรรมบุตร) จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ปลูกฝัง
จิตสํานึก
ทีดี ฝึกสมาธิและช่วยกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
     -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 185
 ลําดับที 4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,484,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,484,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,484,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้าน
หนองมะค่าไปบ้านกวางงอยระยะที 3 (ช่วงบ้านนายสมศักดิ  พูนแก้ว) บ้าน
โคกซาด หมู่ที 1

จํานวน 250,000 บาท

        - โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6  ม. ยาว 85 ม
. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. ไหล่ทางลง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความเหมาะสมของพืนที (ตามแบบ อบ
ต.ผไทรินทร์ กําหนด) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 652427  N 262831 จุดสินสุด
โครงการ E 652478  N 262874 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 4 ลําดับที 2

02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายช่วงศาลา
ประชาคม) บ้านสําโรง หมู่ที 2

จํานวน 250,000 บาท

        - โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6  ม. ยาว 85 ม
. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. ไหล่ทางลง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความเหมาะสมของพืนที (ตามรูปแบบ
ราย อบต.ผไทรินทร์ กําหนด) จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 653111  N 258540 จุดสินสุด
โครงการ E 653194  N 258518
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 5 ลําดับที 4
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03.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายข้าง รพ
.สต.)
บ้านผไทรินทร์ หมู่ที 3

จํานวน 250,000 บาท

        - โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  ม. ยาว 127 ม
. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. ไหล่ทางลง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความเหมาะสมของพืนที (ตามแบบ อบ
ต.ผไทรินทร์กําหนด) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 650978  N 255947 จุดสินสุด
โครงการ E 657092  N 255906 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 6 ลําดับที 6

04.โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพืนที บ้านหนองหัวช้าง หมู่
ที 4 
จํานวน 3 สาย

จํานวน 250,000 บาท

        สายที 1 (สายข้างลําห้วยสําโรง) โดยซ่อมแซมถนนลงหินคลุกผิว
จราจร กว้างเฉลีย 3 ม. ยาวรวม 1,420 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 426 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามรูปแบบ
รายการ อบต.ผไทรินทร์กําหนด) จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 652156 N 258737 จุดสินสุดโครงการที
พิกัด E 652223 N 259827   
        สายที 2 (ช่วงบ้านนายสายชน  อาญาเมือง) โดยซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกผิวจราจร กว้างเฉลีย 3 ม. ยาวรวม 50 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 15 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามรูปแบบ
รายการ อบต.ผไทรินทร์กําหนด) จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 651301 N 259192 จุดสินสุดโครงการที
พิกัด E 651320 N 259204   
        สายที 3 (สายข้างโรงเรียน) โดยซ่อมแซมถนนลงหินคลุกผิว
จราจร กว้างเฉลีย 3 ม. ยาวรวม 50 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 15 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามรูปแบบรายการ อบ
ต.ผไทรินทร์กําหนด) จุดเริมต้นโครงการทีพิกัด E 651301 N 259192
 จุดสินสุดโครงการทีพิกัด E 651320 N 259204 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 28ลําดับที 46

05. โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ทํานบดินลําห้วยสําโรง (ช่วงนานายคํา 

เจริญยิง) บ้านโคกสูง หมู่ที 5

จํานวน 23,000 บาท

    - โดยวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาด ? 0.60 ม. จํานวน 1 แถว 14
 ท่อน ยาแนวคอนกรีตรอยต่อท่อภายในภายนอก และดาดคอนกรีตหน้า
ท่อ-หลังท่อให้เรียบร้อย(รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ผไทรินทร์
กําหนด) จุดเริมทีตังโครงการทีพิกัด E 649494  N 253643 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 8 ลําดับที 10
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06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายข้าง
โรงเรียน) บ้านโคกสว่าง หมู่ที 6

จํานวน 250,000 บาท

        - โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  ม. ยาว 127 ม
. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า508 ตร.ม. ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความเหมาะสมของพืนที (ตามแบบ อบต
.ผไทรินทร์กําหนด) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 648337  N 255144 จุดสินสุด
โครงการ E 648389  N 255042 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 9 ลําดับที 12

07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยที 2) 
บ้านหนองมะค่า หมู่ที 8

จํานวน 250,000 บาท

        - โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5  ม. ยาว 102  ม
. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. ไหล่ทางลง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความเหมาะสมของพืนที (ตามแบบ อบ
ต.ผไทรินทร์ กําหนด) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 651489 N 261191 จุดสินสุด
โครงการ E 651524 N 261291  
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 10 ลําดับที 16

08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายกลางหมู่
บ้านต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม  ช่วงบ้านนายลี  อินทมน) บ้านโคกซาดน้อย หมู่
ที 9

จํานวน 250,000 บาท

        - โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6  ม. ยาว 85 ม
. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. ไหล่ทางลง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความเหมาะสมของพืนที (ตามแบบ อบ
ต.ผไทรินทร์ กําหนด) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 652289  N 263434 จุดสินสุด
โครงการ E 652297  N 263481 
  -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 11 ลําดับที 18
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09. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ภายในหมู่บ้าน  (แบบมีฝาปิด) 
ช่วงหน้าศาลาประชาคม บ้านสําโรงเก่า หมู่ที 10 จํานวน 2 จุด

จํานวน 250,000 บาท

     จุดที 1 (ช่วงบ้านนางสายหยุด  ศรีประสิทธิ) ก่อสร้างรางระบาย
นํา คสล. (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้างภายใน 0.40 ม. ยาว 74 ม. สูงไม่
น้อยกว่า 0.60 ม. หรือความเหมาะสมของพืนที (แบบมีฝาปิด ค.ส.ล.) ให้
เรียบร้อย จุดทีตังโครงการทีพิกัด E 652871 N 257942 
        จุดที 2 (ช่วงบ้านนายเปรือง  ศรีโสภณ) ก่อสร้างรางระบายนํา คสล
. (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้างภายใน 0.40 ม. ยาว 74 ม. สูงไม่น้อย
กว่า 0.60 ม. หรือความเหมาะสมของพืนที (แบบมีฝาปิด ค.ส.ล.) ให้เรียบ
ร้อย (ตามรูปแบบรายการ อบต.ผไทรินทร์กําหนด) ติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 652759 N 257940 จุดสินสุดโครงการที
พิกัด E 652806 N 257988  
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 13 ลําดับที 20

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกงิว 
หมู่ที 11  จํานวน 2 สาย

จํานวน 250,000 บาท

        สายที 1 (สายข้างสระนําหนองตากด) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5  ม. ยาว 61  ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 305 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความ
เหมาะสมของพืนที (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กําหนด) จุดเริมต้น
โครงการทีพิกัด E 651428  N 256549 จุดสินสุดโครงการ
E 651490  N 256523  
 สายที 2 (สายคุ้มหนองกระต่ายชนต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) โดยก่อสร้าง
ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  ม. ยาว 51 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.50 ม
. หรือตามความเหมาะสมของพืนที (ตามแบบ อบต
.ผไทรินทร์ กําหนด) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 649609  N 257218 จุดสินสุด
โครงการ E 649669 N 257199  
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 15ลําดับที 23
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11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายสามแยก
บ้าน
นายสมร  ไกรพงษ์) บ้านสําโรงน้อย  หมู่ที 12

จํานวน 250,000 บาท

        - โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 127 ม
. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. ไหล่ทางลง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความเหมาะสมของพืนที (ตามรูปแบบ
ราย อบต.ผไทรินทร์ กําหนด)ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1
 ป้าย ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 653298 N 259491 จุดสินสุด
โครงการ E 653396  N 259467 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 16ลําดับที 25

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายช่วงบ้าน
นางสาวนัทพร  อาลัยรัมย์) บ้านหนองหัวช้างพัฒนา   หมู่ที 13

จํานวน 250,000 บาท

        - โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 127 ม
. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. ไหล่ทางลง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความเหมาะสมของพืนที (ตามรูปแบบ
ราย อบต.ผไทรินทร์ กําหนด)ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1
 ป้าย ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 650763  N 258377 จุดสินสุด
โครงการ E 650752  N 258383 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 18 ลําดับที 28

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเขตพืนทีหมู่บ้าน บ้านโคกตาเงิน  หมู่ที 14  จํานวน 2 สาย

จํานวน 250,000 บาท

สายที 1 (สายช่วงบ้านนางเพ็ง  บุตรยากรัด) โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3  ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 351 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความ
เหมาะสมของพืนที (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กําหนด) จุดเริมต้น
โครงการทีพิกัด E 650905  N 252952 จุดสินสุด
โครงการ E 650987 N 252916  
 สายที 2 (สายข้างบ้านนายอดุล  บุญมาก) โดยเสริมถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3  ม. ยาว 53  ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 159 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความเหมาะ
สมของพืนที (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กําหนด) ติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 650841  N 252898 จุดสินสุด
โครงการ E 650886 N 252868  
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 20 ลําดับที 32
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14. โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ภายในเขตพืนที บ้านสําโรงใหม่ หมู่ที 
15  จํานวน 4 จุด

จํานวน 250,000 บาท

        จุดที 1 (ช่วงนานายประกอบ  ไกรรัมย์) โดยวางท่อระบายนํา ค.ส.ล
. ขนาด ? 1.00 ม. จํานวน 3 แถวๆละ9 ท่อน รวม 27 ท่อน ยาแนว
คอนกรีตรอยต่อท่อภายใน-ภายนอก และดาดคอนกรีตหน้าท่อ-หลังท่อให้
เรียบร้อย(รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ผไทรินทร์กําหนด) จุด
เริมทีตังโครงการทีพิกัด E 652332  N 258255
        จุดที 2 (ช่วงนานายสวัสดิ  ชาติดําดี) โดยวางท่อระบายนํา ค.ส.ล
. ขนาด ? 0.80 ม. จํานวน 1 แถว 6 ท่อน ยาแนวคอนกรีตรอยต่อท่อภาย
ใน-ภายนอก และดาดคอนกรีตหน้าท่อ-หลังท่อให้เรียบร้อย(รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการ อบต.ผไทรินทร์กําหนด) จุดเริมทีตังโครงการที
พิกัด E 652222  N 258503 
         จุดที 3 (ช่วงนายฉลอ  ตีบจันทร์) โดยวางท่อระบายนํา ค.ส.ล
. ขนาด ? 1.00 ม. จํานวน 1 แถว 8 ท่อนยาแนวคอนกรีตรอยต่อท่อภาย
ใน-ภายนอก และดาดคอนกรีตหน้าท่อ-หลังท่อให้เรียบร้อย(รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการ อบต.ผไทรินทร์กําหนด) จุดเริมทีตังโครงการที
พิกัด E 652167  N 258744 
        จุดที 4 (ช่วงนานายอัด  พรมนัด) โดยวางท่อระบายนํา ค.ส.ล
. ขนาด ? 0.80 ม. จํานวน 1 แถว 6 ท่อนยาแนวคอนกรีตรอยต่อท่อภาย
ใน-ภายนอก และดาดคอนกรีตหน้าท่อ-หลังท่อให้เรียบร้อย(รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการ อบต.ผไทรินทร์กําหนด) จุดเริมทีตังโครงการที
พิกัด E 652321  N 258297 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 22 ลําดับที 34

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน (สายไปบ้าน
หนองกะทิง  ช่วงบ้านนายจรูญ ซุนเฮงกุล)  บ้านโคกงิวใหม่ หมู่ที 16

จํานวน 212,000 บาท

        - โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  ม. ยาว 108  ม
. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม. ไหล่ทางลง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความเหมาะสมของพืนที (ตามแบบ อบ
ต.ผไทรินทร์กําหนด) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 651349  N 255896 จุดสินสุด
โครงการ E 651384  N 255884 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 25 ลําดับที 38
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16. โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ถนนสายช่วง
บ้าน
นางดอกดิน  มาฆะมนต์) บ้านโคกงิวใหม่  หมู่ที 16

จํานวน 38,000 บาท

 - โดยเสริมถนนดิน กว้างเฉลีย 4  ม. ยาว 110  ม. สูงเฉลีย 0.40 ม.หรือ
มีปริมาณดินถมพร้อมเกลียทับแน่น ไม่น้อยกว่า 264 ลบ.ม. ผิวจราจรหิน
คลุกกว้างเฉลีย 3 ม. ยาว 110 ม. หนาเฉลีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหิน
คลุไม่น้อยกว่า 42 ลบ.ม. พร้อมเกลียปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบ
ต.ผไทรินทร์กําหนด) โครงการทีพิกัด E 651169 N 255957 จุดสินสุด
โครงการ E 651280  N 255979 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 25 ลําดับที 39

17.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ภายในหมู่บ้าน  (แบบมีฝาปิด) 
ช่วงบ้านนายบุญมา  มีจันทร์ บ้านโนนศิลา  หมู่ที 18

จํานวน 250,000 บาท

     - โดยก่อสร้างรางระบายนํา คสล. (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้างภาย
ใน กว้าง 0.40 ม. ยาว 137 ม. สูงไม่น้อยกว่า 0.60 ม. หรือตามความ
เหมาะสมของพืนที (แบบมีฝาปิด ค.ส.ล.) ให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ขนาด ? 0.40 ม. จํานวน 4 จุด รวม 20 ท่อน ให้เรียบ
ร้อย (ตามรูปแบบรายการ อบต.ผไทรินทร์กําหนด) ติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้นโครงการที
พิกัด E 650736 N 255122 จุดสินสุดโครงการที
พิกัด E 650629 N 255048  
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 27ลําดับที 42

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที 19 จํานวน 2 สาย

จํานวน 250,000 บาท

        สายที 1 (ช่วงบ้านนายสนม  ยศแก้วกอง) โดยก่อสร้างถนน คสล
. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  ม. ยาว 84  ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนที
คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตาม
ความเหมาะสมของพืนที (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กําหนด) จุดเริมต้น
โครงการทีพิกัด E 650889 N 255842 จุดสินสุด
โครงการ E 650960 N 255880 
        สายที 2 (นายชาญชัย ยศแก้วกอง) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5  ม. ยาว 35  ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตาม
ความเหมาะสมของพืนที (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กําหนด) ติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริมต้น
โครงการทีพิกัด E 650715 N 255501 จุดสินสุด
โครงการ E 650681 N 255503 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม และ
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 หน้า 28ลําดับที 45
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19. โครงการกันแนวเขตพืนทีสาธารณะภายในตําบล  (ป่าช้า)  บ้านโคกงิว  
หมู่ 11

จํานวน 461,000 บาท

 -โดยเสริมดินกันแนวเขตทีสาธารณะ กว้างเฉลีย 5 เมตร ยาว 970
 เมตร สูงเฉลีย 0.80 เมตร หรือปริมาณดินถมพร้อมเกลียทับแน่นไม่น้อย
กว่า 6,751 ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้างเฉลีย 3 เมตร ยาว 970 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 378 ลบ.ม. เกรด
ปรับแต่งให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาด ? 0.40
 เมตร จํานวน 4 จุดๆ ละ 7 ท่อน รวม 28 ท่อน ให้เรียบร้อย (ตาม
แบบ อบต.ผไทรินทร์กําหนด) ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์จํานวน 1
 ป้าย ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดดําเนินโครงการทีพิกัด  
E 651498 N 2355936
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 196 
ลําดับที 3

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 832,440 บาท
งบบุคลากร รวม 558,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 558,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน ตําแหน่งนักบริหารงานการเกษตร    จํานวน 1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน 
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล    ตําแหน่งนัก
บริหารงานการเกษตร อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน  12  เดือน 
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท
         -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนัก
วิชาการเกษตร จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน 
        -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 263,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,080 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 33,080 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ตามระเบียบและสิทธิทีพึงได้
ตามกฎหมาย ฯลฯ รินทร์ (ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว380 ลว
. 26 ก.พ. 2558)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทัวไป กรณีทีมี
ความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
        -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ตามสิทธิทีพึงเบิกได้ตามระเบียบฯ  และหนังสือสังการดังนี
        -เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0809.3/ว 1013 ลว. 18 ก.พ. 2559
        -เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257
 ลว. 28 มิ.ย. 2559
        -เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 2559

ค่าใช้สอย รวม 185,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ จัดทําวีดีโอ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล สือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 95,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่นดูแล
ต้นไม้ สนามหญ้า ของอบต. และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต
.ผไทรินทร์ ฯลฯ (ตามหนังสือ ที มท.0313.4/ ว.1452 พ.ค. 2541)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ
ของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ตําบล  และลูกจ้างส่วนตําบล หรือผู้ทีได้รับมอบหมายไปฝึกอบรม
สัมมนา เป็นต้น 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ทังในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของพนักงานส่วน
ตําบล/ลูกจ้าง ฯลฯ  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
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อบรมการเลียงและดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลียงประเภทสัตว์กีบคู่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการเลียงและดูแลรักษาสุขภาพ
สัตว์เลียงประเภทสัตว์กีบคู่ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
โครงการ ป้ายโครงการ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืมฯลฯ
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 178 ลําดับ
ที 15)   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ปกติ เช่น เครืองตัดหญ้า เครืองมือปรับปรุงภูมิทัศน์
ทุกรายการ  ตลอดจนซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินในสํานักงาน เช่น
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ และทรัพย์สินอืนๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้สํานัก
งาน  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
  เป็ก กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  สมุด
บัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ ซองครุฑ  ซองขาว  เทปใส   ตรา
ยาง  ตะแกรงวางเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด  เครืองคํานวณเลข  นาฬิกา
ตังหรือ ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือใช้สําหรับเครืองตัด
หญ้า เครืองสูบนํา  เช่น นํามันดีเซล นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ   ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการเกษตร เพือปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ และศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ผไทรินทร์  เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย สารกําจัดโรค
และแมลง จอบ มีด เสียม ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม  หมึก  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล   หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดัง
นี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม และเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1/2561 หน้า 61 ลําดับที 32
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าชุมชนตําบล
ผไทรินทร์    ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมปลูกป่าในตําบล
ผไทรินทร์ ฯ เพือเพิมพืนทีสีเขียวให้กับชุมชน ลดโลกร้อน ฯลฯ เช่น ค่าจัด
เตรียมสถานที ค่าขนย้ายกล้าพันธุ์จากหน่วยงานราชการอืน ๆทีสนับสนุน
กล้าพันธุ์ ค่าเครืองเสียง ป้ายพิธีการ   ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครืองดืม และวัสดุโครงการ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 195 ลําดับ
ที 2  

โครงการรณรงค์เพือสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 15,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นโครงการรณรงค์เพือสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ  ได้แก่ การเดินขบวนเพือรณรงค์  การลดใช้สารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืชและวัชพืช  การอนุรักษ์ดินและนํา การรณรงค์การใช้
หลัก 3Rs  เพือแก้ปัญหาขยะหรือการทําปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ เป็น
ต้น ร่วมบูรณาการร่วมกับส่วนราชการหรือเอกชนอืน ๆ  เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าเตรียมสถานที  ค่าวัสดุโครงการ  ป้ายโครงการ ป้าย
รณรงค์ ค่านําดืม ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561 – 2564 หน้า195 ลําดับ
ที 4    
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,772,653 บาท
งบกลาง รวม 22,772,653 บาท
งบกลาง รวม 22,772,653 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
 - เพือสมทบเข้ากองทุนสํานักงานประกันสังคม  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ของ  อบต. และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลว. 12 ม.ค. 2557
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 81 ลว. 10 ก.ค. 2557
 -เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21
 มิถุนายน 2561
 -เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6
 มิถุนายน 2561

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,820,800 บาท
 -เพือจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุทีขึนทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2561 หน้า 179 
ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 6,163,200 บาท
 -เพือจ่ายเบียยังชีพคนพิการทีขึนทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2561 หน้า 179
ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  14:19:39 หน้า : 73/74
133



เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
 -เพือจ่ายเบียยังชีพคนพิการทีขึนทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2561 หน้า 179 
ลําดับที 3

สํารองจ่าย จํานวน 130,000 บาท
 -เพือใช้จ่ายในกรณีจําเป็นฉุกเฉินทีเกิดจากสาธารณภัย เพือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว ฯลฯ แก่ประชาชนในตําบล 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 152,320 บาท
    -เพือสมทบเงินกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.)ตําบล
ผไทรินทร์ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ
. 2557)  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิน ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.ผไทรินทร์ ถึงแก่ความตาย
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นรายจ่ายที อปท. จ่ายได้ พ.ศ.2559

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 216,333 บาท
 - เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(ก.บ.ท.).ใน
อัตราร้อยละ 1 จากยอดประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) 
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ ว 29 ลว. 12 ก.ค. 2560,หนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ ว 30 ลว. 12 ก.ค
. 2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264 ลว. 30
 พ.ค. 2557)
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 299,880.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 24,570.00 49,140.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 24,570.00 35,100.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 50,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 1,862,121.00 3,169,415.48 3,182,400.00 0 % 3,182,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 2,261,541.00 3,854,135.48 3,867,120.00 3,867,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,466,894.73 1,957,518.00 2,293,920.00 17.19 % 2,688,350

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 13,600.00 45,000.00 138,000.00 -60.87 % 54,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 105,400.00 214,545.00 126,000.00 66.67 % 210,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 21,540.00 214,410.00 421,740.00 455,640.00 12.36 % 511,940

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9,000.00 55,000.00 117,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 4,000.00 12,955.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 30,540.00 1,859,304.73 2,768,758.00 3,133,560.00 3,584,290

รวมงบบุคลากร 30,540.00 4,120,845.73 6,622,893.48 7,000,680.00 7,451,410

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์
อําเภอลําปลายมาศ    จังหวัดบุรีรัมย์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 308,650.00 0.00 291,260.00 -11.33 % 258,250

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 40,100.00 23,500.00 28,800.00 25 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0 % 90,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 29,000.00 32,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 377,750.00 55,900.00 430,060.00 404,250

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 5,850.00 179,604.00 300,148.52 595,400.00 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 95,400

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 95,400

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 4,600.00 23,974.00 80,000.00 25 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

            (5)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายและ
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ผไทรินทร์ 0.00 0.00 39,324.00 0.00 0 % 0

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 45,058.00 43,702.00 120,000.00 -100 % 0

(3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 560.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -25 % 300,000

โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เผยแพร่
พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อหลวงและ
ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุุลยเดชมหิตลาธิเบศรา
มาธิบดีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรม
นาถบพิตร รัชกาลที9 

0.00 0.00 37,500.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลไผท
รินทร์ 

0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0

จิตอาสา"เราทําความดีด้วยหัวใจ" 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 15,639.15 114,053.05 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 6,410.00 244,901.15 558,701.57 1,765,400.00 1,255,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,911.00 11,400.00 75,507.00 135,000.00 -53.63 % 62,597

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 15,925.00 12,705.00 40,000.00 -25 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 27,414.00 21,000.00 42.86 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 99,849.05 87,905.25 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 31,215.00 55,440.00 -9.81 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 8,911.00 127,174.05 234,746.25 461,440.00 402,597
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 110,402.03 173,783.64 270,000.00 11.11 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 7,146.39 7,094.41 30,000.00 0 % 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 1,701.00 676.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 1,262.60 64,341.72 104,484.42 230,000.00 -13.04 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,262.60 183,591.14 286,038.47 540,000.00 540,000

รวมงบดําเนินงาน 16,583.60 933,416.34 1,135,386.29 3,196,900.00 2,602,647

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซือเก้าอีผู้บริหาร 0.00 7,400.00 5,900.00 0.00 0 % 0

(1) จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 9,800.00 -100 % 0

(2) จัดซือเก้าอีพลาสติกมีพนักพิง 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 9,600.00 -100 % 0

(2) จัดซือโต๊ะทํางานผู้บริหาร 0.00 0.00 9,800.00 0.00 0 % 0

(3) จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 4,900.00 0.00 0 % 0

(3) จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -40 % 12,000

(4) จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน 0.00 0.00 87,500.00 0.00 0 % 0

(4) จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

(4) จัดซือพัดลมอุตสาหกรรมตังพืน 3 ขา 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0

(5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง 0.00 0.00 4,900.00 0.00 0 % 0

เก้าอีทํางาน 3 ตัว 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

เก้าอีบุนวม มีพนักพิง 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

เก้าอีบุนวม มีพนักพิง 2 ตัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เก้าอีพลาสติก 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0.00 0.00 0.00 99,000.00 -100 % 0

เครืองทํานําร้อนนําเย็น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซือและติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร
.10 0.00 0.00 178,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนทึบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 13,500.00 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 2 ตัว 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,500

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 5 ตัว 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียง และลําโพงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 0.00 0.00 49,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 37,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

(2) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0

(3) เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ 3 เครือง 0.00 47,700.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 18,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LCD ขาว
ดํา 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 164,300.00 375,900.00 241,900.00 60,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.ผไทรินทร์ 
จํานวน จํานวน 2 จุด 0.00 0.00 299,000.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงทีทําการ อบต.ผไทรินทร์ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ 0.00 0.00 470,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงสถานทีทํางานและภูมิทัศน์
บริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ไผทรินทร์ 

0.00 0.00 116,450.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 885,450.00 70,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 164,300.00 1,261,350.00 311,900.00 60,100

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ประเมินความพึงพอใจ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 15,000.00 0.00 0.00 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 15,000.00 0.00 0.00 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน(สถานทีกลาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์(งานวันสถาปนา
เมืองแปะ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดหารายได้เพือสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนกิจการกิงกาชาด
อําเภอลําปลายมาศฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 45,000.00 60,000.00 105,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 45,000.00 60,000.00 105,000

รวมงานบริหารทัวไป 47,123.60 5,263,562.07 9,064,629.77 10,569,480.00 10,239,157

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 77,320.00 721,093.70 1,230,014.00 1,450,300.00 12.8 % 1,635,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 4,130.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 21,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 73,000.00 227,322.49 457,080.00 4.02 % 475,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 10,000.00 29,355.00 42,260.00 -27.59 % 30,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 77,320.00 829,223.70 1,528,691.49 1,991,640.00 2,184,000

รวมงบบุคลากร 77,320.00 829,223.70 1,528,691.49 1,991,640.00 2,184,000
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 129,150.00 0.00 275,990.00 -59.8 % 110,950

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 2,040.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 7,500.00 29,200.00 72,000.00 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 7,000.00 26,950.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 143,650.00 58,190.00 397,990.00 232,950

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 80,284.00 142,824.00 230,650.00 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 32,298.00 28,796.00 0.00 0 % 0

โครงการแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 25,110.00 199,997.00 51,850.00 131.44 % 120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 4,300.00 1,710.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 141,992.00 373,327.00 372,500.00 465,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,613.00 24,566.00 46,112.00 90,000.00 -44.44 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 4,613.00 24,566.00 46,112.00 130,000.00 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 4,613.00 310,208.00 477,629.00 900,490.00 797,950

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 140 % 12,000

(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง 0.00 0.00 4,900.00 0.00 0 % 0

(2) จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -16.67 % 5,000

(2) ชันวางเอกสาร 2 ชัน 4 ช่อง 0.00 0.00 3,990.00 0.00 0 % 0

(3) โต๊ะทํางานระดับระดับ พร้อมเก้าอี 1 
ชุด  0.00 0.00 4,960.00 0.00 0 % 0

(4) เก้าอีทํางานระดับ 0.00 0.00 4,900.00 0.00 0 % 0

เก้าอีบุนวม มีพนักพิง 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องดิจิตอล 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา   0.00 0.00 8,900.00 0.00 0 % 0

(2) เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 31,800.00 0.00 0 % 0

(3) เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 21,900.00 0.00 0 % 0

1.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,200

2.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 3,600.00 92,350.00 28,500.00 74,200

รวมงบลงทุน 0.00 3,600.00 92,350.00 28,500.00 74,200

รวมงานบริหารงานคลัง 81,933.00 1,143,031.70 2,098,670.49 2,920,630.00 3,056,150

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 129,056.60 6,406,593.77 11,163,300.26 13,490,110.00 13,295,307

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 172,290.00 252,542.90 249,360.00 14.9 % 286,520

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 72,550.00 112,733.50 141,480.00 -2.46 % 138,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 10,000.00 15,542.25 22,860.00 -49.69 % 11,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 254,840.00 380,818.65 413,700.00 436,020

รวมงบบุคลากร 0.00 254,840.00 380,818.65 413,700.00 436,020

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 50,000.00 0.00 45,600.00 83.2 % 83,540

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 50,000.00 0.00 50,600.00 88,540

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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2. ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 165,000.00 115,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 4,125.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 7,980.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 59,500.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 71,605.00 175,000.00 175,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 50,000.00 71,605.00 390,600.00 378,540

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 304,840.00 452,423.65 804,300.00 814,560

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันลดอุบัตุิเหตุช่วงเทศกาล
สําคัญ 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 6,000.00 280,000.00 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 6,000.00 320,000.00 70,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

(2) จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

(3) จัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 6,000.00 355,000.00 70,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 304,840.00 458,423.65 1,159,300.00 884,560

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 529,859.99 494,360.00 584,160.00 5.44 % 615,960

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 21,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 127,790.00 213,240.00 222,840.00 3.07 % 229,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 678,649.99 749,600.00 849,000.00 887,640

รวมงบบุคลากร 0.00 678,649.99 749,600.00 849,000.00 887,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 211,050.00 0.00 0.00 100 % 105,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 8,049.99 25,300.00 35,000.00 2.86 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 219,099.99 25,300.00 45,000.00 201,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 12,000.00 59,900.00 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 12,120.00 38,500.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,800.00 0.00 60,000.00 -66.67 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 25,920.00 98,400.00 220,000.00 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 20,509.00 40,000.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 20,509.00 40,000.00 100,000.00 90,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 2,650.68 2,003.19 20,000.00 0 % 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 2,650.68 2,003.19 30,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 268,179.67 165,703.19 395,000.00 506,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3  ลัง  0.00 0.00 8,550.00 0.00 0 % 0

(2)ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  1  ลัง  0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

(3)เก้าอีทํางานระดับ  จํานวน  1  ตัว  0.00 0.00 2,400.00 0.00 0 % 0

เก้าอีทํางาน สําหรับเจ้าหน้าที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

จัดซือเก้าอีทํางาน สําหรับเจ้าหน้าที อบต. 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 212,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม เอกสาร  2  บาน
พับ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0 % 6,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  40  ช่อง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -50 % 6,000

ซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0.00 27,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานสําหรับเจ้าหน้าที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน  0.00 0.00 21,900.00 0.00 0 % 0
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(2)   เครืองพิมพ์ LED  0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,200

ซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet 
printer 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 35,900.00 39,550.00 235,000.00 69,700

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ปรับปรุงต่อเติม ศุนย์พัฒนาเด็กเล๋็ก อบต
.ผไทรินทร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โคกตาเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000

รวมงบลงทุน 0.00 35,900.00 39,550.00 235,000.00 269,700

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 982,729.66 954,853.19 1,479,000.00 1,663,340

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,081,874.00 967,010.00 9.45 % 1,058,400

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 950 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 12,240.00 356,480.00 414,840.00 -17.56 % 342,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 29,160.00 61,000.00 48,000.00 -35.75 % 30,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 41,400.00 1,499,354.00 1,437,850.00 1,515,240

รวมงบบุคลากร 0.00 41,400.00 1,499,354.00 1,437,850.00 1,515,240

งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 14,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

 (9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 627,200.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการพาน้องท่องโลก(ทัศนศึกษา
นอกสถานที)  0.00 0.00 15,750.00 0.00 0 % 0

โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดเตรียมความพร้อมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพทีเหมาะสม
สําหรับเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการผลิตสือการสอน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการพาน้องท่องโลก 0.00 0.00 0.00 2,730.00 998.9 % 30,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งความดี 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมสุขนิสัยในการบริโภค 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพในการพักผ่อน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปาก
ของเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 366,000.00 0.00 782,400.00 -26.89 % 572,020

โครงการสร้างรอยยิมสร้างความสุข 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการหนูรักษ์ผักสวนครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการหนูรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 14,300.00 366,900.00 662,950.00 928,130.00 697,020

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 296,485.26 1,860,610.00 1,944,950.00 -4.33 % 1,860,640

รวมค่าวัสดุ 0.00 296,485.26 1,860,610.00 1,944,950.00 1,860,640

รวมงบดําเนินงาน 14,300.00 663,385.26 2,523,560.00 2,873,080.00 2,557,660

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 3,544,000.00 3,600,000.00 -100 % 0

จัดหาอาหารกลางวัน โรงเรียนรวมมิตร
วิทยา,  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์  
,โรงเรียนบ้านโคกสูง,  โรงเรียนบ้าน
หนองหัวช้าง,  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด 
,โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,588,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 3,544,000.00 3,600,000.00 3,588,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 3,544,000.00 3,600,000.00 3,588,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 14,300.00 704,785.26 7,566,914.00 7,960,930.00 7,660,900

รวมแผนงานการศึกษา 14,300.00 1,687,514.92 8,521,767.19 9,439,930.00 9,324,240

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 388,200.00 -50 % 194,100

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 225,000.00 324,000.00 324,000.00 0 % 324,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 15,000.00 33,000.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 240,000.00 357,000.00 790,200.00 596,100

รวมงบบุคลากร 0.00 240,000.00 357,000.00 790,200.00 596,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 45,000.00 0.00 27,000.00 0 % 27,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 44,400.00 50,600.00 80,000.00 0 % 80,000
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ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,500.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 89,400.00 50,600.00 117,500.00 107,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 302,200.00 494,300.00 485,000.00 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,950

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุก
เฉินเบืองต้น (FR) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 440,000

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
จัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 0.00 0.00 39,975.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 31,100.40 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 302,200.00 565,375.40 565,000.00 564,950

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 28,536.00 93,545.00 120,000.00 0 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 57,500.00 23,000.00 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 28,536.00 151,045.00 173,000.00 164,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 420,136.00 767,020.40 855,500.00 835,950
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพับ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ซือวิทยุสือสารแบบพกพา 0.00 82,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองพ่นหมอกควัน 0.00 118,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือครุภัณฑ์(เครืองดูดเสหะ)จํานวน 1 
เครือง 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก Inkjet 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ 0.00 15,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 231,500.00 11,000.00 12,000.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการศูนย์กู้ชีพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลไผทรินทร์ 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 231,500.00 110,000.00 12,000.00 0

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0 % 0

01.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be Number One (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี 
หมู่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,300

02.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,700

03. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

04. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

05.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

06.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

07. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

08.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

09.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

10.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

11. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
หมู่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800

12.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,200
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13. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

14.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

15.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

16. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

17.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

18.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

19. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

20. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
หมู่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,800

21.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,200

22. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

23.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,200

24.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be Number One (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,800

25.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be Number One (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,300
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26.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,700

27. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

28. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

29.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

30.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

31. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 11 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

32.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 11 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

33.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 11 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

34. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 12 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

35. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 หมู่ 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,250

36.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 
12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,750

37.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 
13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,700

38. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
หมู่ 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,300
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39.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 13 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500

40. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 14 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

41.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 14 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

42.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 14 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

43. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 15 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

44.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 15 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

45.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวีสมบูรณ์ หมู่ 15 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

46. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 16 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

47.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 16 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

48.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 16 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

49. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 17 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

50. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 
17

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,200

51.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be Number One (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี   หมู่ 17

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,800

52. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 18 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

53.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 18 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000
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54.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 18 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

55. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์  หมู่ 19 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

56.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ 19 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

57.โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัย
ดี ชีวีสมบูรณ์  หมู่ 19 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 82,500.00 0.00 0.00 379,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 82,500.00 0.00 0.00 379,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 974,136.00 1,234,020.40 1,657,700.00 1,811,550

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก 0.00 99,000.00 276,000.00 350,000.00 -14.29 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 99,000.00 276,000.00 400,000.00 350,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 99,000.00 276,000.00 400,000.00 350,000

รวมงานโรงพยาบาล 0.00 99,000.00 276,000.00 400,000.00 350,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 1,073,136.00 1,510,020.40 2,057,700.00 2,161,550

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 394,830.00 495,480.00 693,130.00 17.91 % 817,240
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 21,000.00 38,500.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 118,480.00 209,110.00 237,480.00 3.89 % 246,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 534,310.00 743,090.00 972,610.00 1,105,960

รวมงบบุคลากร 0.00 534,310.00 743,090.00 972,610.00 1,105,960

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 65,450.00 0.00 83,600.00 -39.45 % 50,620

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 2,700.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,300.00 50,000.00 -60 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 68,150.00 1,300.00 153,600.00 90,620

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 41,975.00 7,400.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือถ่าย
เอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 19,368.00 15,716.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 4,430.00 1,600.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 65,773.00 24,716.00 165,000.00 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 18,501.00 30,938.00 40,000.00 -25 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 6,020.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 18,501.00 36,958.00 60,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 152,424.00 62,974.00 378,600.00 290,620
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังพักรอแถว 4 ทีนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ซือเครืองปรับอากาศ ขนิดตังพืนแบบ
ฟอกอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู 0.00 0.00 0.00 36,200.00 -100 % 0

ซือโต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

ซือพัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิว 
 และพัดลมระบายอากาศขนาด 12 นิว 0.00 0.00 0.00 4,250.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -27.27 % 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด NetWork 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 83,850.00 36,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 83,850.00 36,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 686,734.00 806,064.00 1,435,060.00 1,432,580

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 686,734.00 806,064.00 1,435,060.00 1,432,580

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 308,620.00 648,160.00 1,221,100.00 -22.43 % 947,160

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 21,500.00 0 % 21,500

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 24,500.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 149,090.00 307,600.00 309,800.00 3.96 % 322,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 38,331.00 21,240.00 10,700.00 -93.83 % 660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 520,541.00 1,019,000.00 1,605,100.00 1,333,400

รวมงบบุคลากร 0.00 520,541.00 1,019,000.00 1,605,100.00 1,333,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 95,200.00 0.00 101,600.00 -40.19 % 60,770

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 16,100.00 60,000.00 16.67 % 70,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 1,870.00 3,300.00 16,000.00 25 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 97,070.00 19,400.00 227,600.00 200,770

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 26,240.00 95,490.00 130,000.00 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 15,664.00 23,496.00 0.00 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 650,463.59 1,790,929.07 950,000.00 -63.16 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 692,367.59 1,909,915.07 1,130,000.00 470,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 12,047.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 11,965.00 47,770.00 200,000.00 0 % 200,000
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วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 57,144.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 3,600.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 11,965.00 120,561.00 345,000.00 355,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 801,402.59 2,049,876.07 1,702,600.00 1,025,770

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เก้าอีทํางานสําหรับเจ้าหน้าที 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

2. โต๊ะทํางาน (โต๊ะไม้) 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

3. ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

4. ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพับ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

แอร์ชนิดติดผนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,500

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2) เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 8,900.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด LED 
สี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 20,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 29,800.00 29,000.00 96,500
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้าง หรือเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างหน่วยงานราชการหรือเอกชน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 29,800.00 79,000.00 196,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 1,321,943.59 3,098,676.07 3,386,700.00 2,555,670

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

-ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรภายในบริเวณ
พืนที อบต.ผไทรินทร์

0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนอง
มะค่าไปบ้านกวางงอยระยะที 2 (ช่วง
บ้านนางนุ่น สันทัศรัมย์) บ้านโคกซาด 
หมู่ที 1 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

02 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสําโรง หมู่ที 2   

    จํานวน 2 สาย 
0.00 0.00 0.00 269,000.00 -100 % 0

03 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายระหว่างหน้า
ศาลาประชาคม) บ้านผไทรินทร์ หมู่ที 3 

0.00 0.00 0.00 183,000.00 -100 % 0
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04 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที 5  

    จํานวน 2 สาย 
0.00 0.00 0.00 175,000.00 -100 % 0

05 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายซอยข้างบ้าน
นายเจิม  พิทักษ์สงค์) บ้านโคกสว่าง หมู่
ที 6 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

06 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสีชวา ไป
บ้านหนองปลาไหล  ช่วง บ้านสีชวา  หมู่
ที 7 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายช่วงบ้ายนางติม
) บ้านโคกซาดน้อย หมู่ที 9 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

08 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภาย
ในเขตพืนทีหมู่บ้าน
(สายระหว่างนานายสวอย  เติมพันธ์) 
บ้านสําโรงเก่า หมู่ที 10 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

09 โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่
บ้าน (ช่วงบ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที 19
 เชือมกับท่อบ้านโคกงิว หมู่ที 11) 

0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากซอย 2 – หนองนําฮึม) บ้าน
โคกซาด หมู่ที 1 ต.ผไทรินทร์ อ.ลําปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์

0.00 99,500.00 0.00 0.00 0 % 0

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสําโรง หมู่ที 2 0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกงิว
 หมู่ที 11   จํานวน 2 สาย 0.00 0.00 0.00 214,000.00 -100 % 0
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10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นที 2 จากบ้านนางอ้น ทวดอาด 
– สามแยกสระนํา) บ้านหนองมะค่า หมู่ที 
8 ต.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0

10. โครงการขุดลอกสระนําสาธารณะ 
ภายในพืนทีบ้านโคกตาเงิน หมู่ที 14 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายข้างบ้านนาย
สมร  ไกรพงษ์) บ้านสําโรงน้อย หมู่ที 12

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนายวัลลพ ถึกสูงเนิน – 
บ้านนายสุบรรณ ฝุ่นตะคุ)บ้านโคกซาด
น้อย หมู่ที 9 ต.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

11. โครงการขุดลอกลําห้วยน้อยใหม่ 
ภายในพืนทีบ้านสําโรงใหม่ หมู่ที 15 0.00 0.00 334,000.00 0.00 0 % 0

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายหน้าโรงสี
ชุมชน) บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที 
13

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

12. โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. 
บ้านสําโรงใหม่ หมู่ที 15 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0 % 0

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเขตพืนทีหมู่บ้าน (สาย
ระหว่างสระนําใส) บ้านโคกตาเงิน หมู่ที 
14

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนายอาคม คําผา – บ้าน
นายตัก ปรากฏสยาม) บ้านสําโรงเก่า หมู่
ที 10 ต.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0

13. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล
.ภายในหมู่บ้าน  (แบบมีฝาปิด) บ้านโคก
งิวใหม่ หมู่ที 16  

0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

14 โครงการจัดทําฝาปิดรางระบายนํา
ภายในเขตพืนที บ้านสําโรงใหม่ หมู่ที 
15

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0
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14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกงิว หมู่ที 
11 ต.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์ จํานวน 2 สาย

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที17 0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0

15 โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลงหิน
คลุกภายในหมู่บ้าน (ถนนสายช่วงบ้าน
เลขที 35) บ้านโคกงิวใหม่ หมู่ที 16 

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากแยกศาลตาปู่ – สามแยก
ประปา) บ้านสําโรงน้อย หมู่ที 12 ต
.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0

15.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภาย
ในเขตพืนที บ้านโนนศิลา หมู่ที18 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเขตพืนทีหมู่บ้าน (สายช่วง
บ้านเลขที 132) บ้านโคกงิวใหม่ หมู่ที 
16  

0.00 0.00 0.00 229,000.00 -100 % 0

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากถนนคอนกรีตเดิม – โรงสีข้าว
ชุมชน) บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที 
13 ต.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ  จ
.บุรีรัมย์ 

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0

16.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภาย
ในเขตพืนที บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที 
19 

0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายช่วงบ้านนาย
เลียง) บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที 17 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านโคกตาเงินไปบ้านแสน
สุข) บ้านโคกตาเงิน หมู่ที 14 ต
.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ 

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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18 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สาย
ช่วงศาลาประชาคม) บ้านโนนศิลา หมู่ที 
18 

0.00 0.00 0.00 199,000.00 -100 % 0

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนายอุทัย วิจิตรศักดิ – นา
นางลมัย วิจิตรศักดิ) บ้านสําโรงใหม่ หมู่
ที 15 ต.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายช่วงบ้านนาย
ธีรวัฒน์  เชิดรัมย์) บ้านผไทรินทร์พัฒนา 
หมู่ที 19 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผไทรินทร์ หมู่ที 3 0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0

20 โครงการปรับปรุงคันดินลงหินคลุก
ข้างลําห้วยสําโรงเขตพืนที ต.ผไทรินทร์ 
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที 17 ต
.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์ จํานวน 2 สาย รวม 2 สาย 

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านโนนศิลา (สายนอก) ไป
บ้านผไทรินทร์) บ้านโนนศิลา หมู่ที 18 
ต.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนายไสว รักพินิจ – บ้าน
นายนิยม เต็งผักแว่น)บ้านสําโรง หมู่ที 2 
ต.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0.00 185,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที 4 0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0
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4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนางน้อย – บ้านนายชูชีพ) 
บ้านผไทรินทร์ หมู่ที 3 
ต.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0

4. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล
.ภายในหมู่บ้าน  (แบบมีฝาปิด) บ้านโคก
สูง หมู่ที 5  

0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0

5. โครงการขุดลอกหนองพะยูง ภายใน
พืนทีบ้านโคกสว่าง  หมู่ที 6 0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองมะค่า หมู่ที 8 0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนางสมุทร การะเกษ – 
ถนนดํา) บ้านโคกสูง หมู่ที 5 ต
.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกซาดน้อย หมู่ที 9 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนายสวงค์ – บ้านนาง
ทองคํา) บ้านโคกสว่าง หมู่ที 6 ต
.ผไทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0

8. โครงการติดตังพลังงานแสง
อาทิตย์(แผงโซล่าเซลล์)ประปาหมู่บ้าน 
บ้านโคกงิว หมู่ที 11 

0.00 0.00 119,000.00 0.00 0 % 0

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสําโรงน้อย หมู่ที 12 0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 % 0

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสีชวา หมู่ที 7 ต.ผไทรินทร์ อ
.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จํานวน 2 สาย

0.00 185,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 2,783,500.00 2,745,000.00 4,081,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 2,783,500.00 2,745,000.00 4,081,000.00 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 100,000.00 0.00 1,218,000.00 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา และไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในตําบล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 727,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 0.00 1,218,000.00 727,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 0.00 1,218,000.00 727,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 2,883,500.00 2,745,000.00 5,299,000.00 727,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 4,205,443.59 5,843,676.07 8,685,700.00 3,282,670

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 5) การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ 0.00 0.00 17,630.00 0.00 0 % 0

12) โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 0.00 6,600.00 15,930.00 0.00 0 % 0

19) โครงการจัดนิทัศการ/ออกร้าน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและ
สินค้าอืนๆ ในตําบลผไทรินทร์ 

0.00 0.00 16,100.00 0.00 0 % 0

2) จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 49,800.00 0.00 0 % 0

3) โครงการจัดประชุมประชาคมเพือจัด
ทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 0.00 0.00 7,150.00 0.00 0 % 0

4) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วย
เอดส์ 0.00 0.00 19,570.00 0.00 0 % 0

6) การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กด้อยโอกาส  0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0
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7) การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 0.00 13,525.00 19,930.00 0.00 0 % 0

8) โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 0.00 0.00 49,800.00 0.00 0 % 0

9) โครงการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายน่า
รู้เพือประชาชน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ติดเชือHIV 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 40 % 70,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี  0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดนิทรรศการ/ออกร้าน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและ
สินค้าอืน ๆ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดประชุมประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินและแผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 19,500.00 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคมระดับตําบล
บูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนสาม
ปี 

0.00 0.00 2,770.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการแปรรูปสมุนไพร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควรของกลุ่มเยาวชน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการแปรรูสมุนไพรพืน
บ้านของกลุ่มสตรี 0.00 0.00 11,810.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทํานํายาล้างจานของผู้
สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทํานํายาสระผมของ
กลุ่มผู้พิการ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกลุ่ม
แม่บ้าน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 0.00 0.00 0.00 17,050.00 75.95 % 30,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพิม
รายได้ให้กับประชาชนหมู่ 1-19 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -58.33 % 25,000

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ทําดอกไม้จันทน์ (ระยะสัน) องค์การ
บริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ ประจําปี 
2560

0.00 0.00 58,278.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมการแปรรูปผ้าข้าวม้ากลุ่ม
เย็บผ้า 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแบบบูรณาการ 0.00 0.00 20,400.00 50,000.00 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 20,125.00 322,168.00 666,550.00 415,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 20,125.00 322,168.00 666,550.00 415,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 20,125.00 322,168.00 666,550.00 415,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 20,125.00 322,168.00 666,550.00 415,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”
ผไทรินทร์เกมส์” 0.00 0.00 0.00 200,000.00 25 % 250,000

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
”ผไทรินทร์เกมส์” 0.00 44,475.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 44,475.00 0.00 210,000.00 260,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 44,475.00 0.00 210,000.00 260,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 44,475.00 0.00 210,000.00 260,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
(ค่ายธรรมบุตร) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสงกานต์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการแห่เทียนพรรษา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  14:17:27 หน้า : 39/46

53



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 40,000.00 90,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 40,000.00 90,000.00 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 40,000.00 90,000.00 30,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 44,475.00 40,000.00 300,000.00 290,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนอง
มะค่าไปบ้านกวางงอยระยะที 3 (ช่วง
บ้านนายสมศักดิ  พูนแก้ว) บ้านโคกซาด 
หมู่ที 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายช่วงศาลา
ประชาคม) บ้านสําโรง หมู่ที 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

03.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายข้าง รพ.สต.)
บ้านผไทรินทร์ หมู่ที 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

04.โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
ภายในเขตพืนที บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที 
4 
จํานวน 3 สาย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000
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05. โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. 
ทํานบดินลําห้วยสําโรง (ช่วงนานายคํา 
เจริญยิง) บ้านโคกสูง หมู่ที 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายข้างโรงเรียน) 
บ้านโคกสว่าง หมู่ที 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยที 2) 
บ้านหนองมะค่า หมู่ที 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายกลางหมู่บ้าน
ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม  ช่วงบ้านนายลี  
อินทมน) บ้านโคกซาดน้อย หมู่ที 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

09. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
ภายในหมู่บ้าน  (แบบมีฝาปิด) ช่วงหน้า
ศาลาประชาคม บ้านสําโรงเก่า หมู่ที 10 
จํานวน 2 จุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกงิว หมู่ที 
11  จํานวน 2 สาย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายสามแยกบ้าน
นายสมร  ไกรพงษ์) บ้านสําโรงน้อย  หมู่
ที 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายช่วงบ้าน
นางสาวนัทพร  อาลัยรัมย์) บ้านหนองหัว
ช้างพัฒนา   หมู่ที 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเขตพืนทีหมู่บ้าน บ้านโคกตาเงิน  
หมู่ที 14  จํานวน 2 สาย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

14. โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. 
ภายในเขตพืนที บ้านสําโรงใหม่ หมู่ที 
15  จํานวน 4 จุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  14:17:27 หน้า : 41/46

55



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กระหว่างหมู่บ้าน (สายไปบ้าน
หนองกะทิง  ช่วงบ้านนายจรูญ ซุนเฮง
กุล)  บ้านโคกงิวใหม่ หมู่ที 16

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 212,000

16. โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลง
หินคลุกภายในหมู่บ้าน (ถนนสายช่วง
บ้าน
นางดอกดิน  มาฆะมนต์) บ้านโคกงิวใหม่ 
 หมู่ที 16

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 38,000

17.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล
. ภายในหมู่บ้าน  (แบบมีฝาปิด) ช่วงบ้าน
นายบุญมา  มีจันทร์ บ้านโนนศิลา  หมู่ที 
18

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผไทรินทร์
พัฒนา หมู่ที 19 จํานวน 2 สาย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

19. โครงการกันแนวเขตพืนทีสาธารณะ
ภายในตําบล  (ป่าช้า)  บ้านโคกงิว  หมู่ 
11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 461,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 4,484,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,484,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,484,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 4,484,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 188,610.00 282,540.00 311,460.00 5.88 % 329,760

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 17,500.00 38,500.00 42,000.00 0 % 42,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 52,500.00 180,000.00 4 % 187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 206,110.00 373,540.00 533,460.00 558,960

รวมงบบุคลากร 0.00 206,110.00 373,540.00 533,460.00 558,960

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 54,250.00 0.00 0.00 100 % 33,080

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 9,725.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 54,250.00 9,725.00 5,000.00 53,080

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 11,456.00 34,022.00 110,970.00 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 95,400

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (4) โครงการอบรมการทําปุ๋ยหมักแบบ
ไม่พลิกกองเพือลดต้นทุนการผลิต 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 2,380.00 0.00 0 % 0

(6) โครงการอบรมการเลียงสัตว์ปีก  0.00 3,000.00 14,900.00 0.00 0 % 0

(7) โครงการอบรมการเลียงปลานําจืด  0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1. ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวแบบ
บูรณาการร่วม  0.00 0.00 34,800.00 0.00 0 % 0
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โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการผลิต
และการใช้เชือราไตรโคเดอร์มา 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

อบรมการเลียงปลานําจืด 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

อบรมการเลียงและดูแลรักษาสุขภาพสัตว์
เลียงประเภทสัตว์กีบคู่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 31,456.00 86,102.00 165,970.00 185,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0 % 6,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 1,000.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0.00 19,075.00 35,000.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 3,600.00 4,000.00 0 % 4,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 20,075.00 38,600.00 35,000.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 105,781.00 134,427.00 205,970.00 263,480

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซือโต๊ะทํางานสําหรับเจ้าหน้าที อบ
ต.    0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

(2) จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารสําหรับเก็บ
เอกสาร 40 ช่อง 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เครืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0
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ซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สําหรับสํานักงาน 0.00 16,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 20,500.00 0.00 35,000.00 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 20,500.00 0.00 35,000.00 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 332,391.00 507,967.00 774,430.00 832,440

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)  โครงการปลูกป่าชุมชนตําบลผไทริ
นทร์ 0.00 18,535.00 20,000.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการปลูกหญ้าแฝกเพืออนุรักษ์
ดินและนํา 0.00 900.00 14,400.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบล 0.00 0.00 14,400.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับภูมิทัศภายในตําบล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการรณรงค์เพือสร้างจิตสํานึก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000

โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝกเพืออนุรักษ์ดินและนํา 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 19,435.00 48,800.00 75,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 19,435.00 48,800.00 75,000.00 35,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 19,435.00 48,800.00 75,000.00 35,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 351,826.00 556,767.00 849,430.00 867,440
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 144,911.00 45,105.00 213,000.00 -29.58 % 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 7,152,100.00 10,561,200.00 49.8 % 15,820,800

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 4,432,600.00 6,720,000.00 -8.29 % 6,163,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 52,500.00 82,500.00 90,000.00 0 % 90,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 156,400.00 150,000.00 -13.33 % 130,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 150,770.00 130,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 152,320

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 171,050.00 204,160.00 202,020.00 7.08 % 216,333

รวมงบกลาง 0.00 368,461.00 12,223,635.00 18,116,220.00 22,772,653

รวมงบกลาง 0.00 368,461.00 12,223,635.00 18,116,220.00 22,772,653

รวมงบกลาง 0.00 368,461.00 12,223,635.00 18,116,220.00 22,772,653

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 368,461.00 12,223,635.00 18,116,220.00 22,772,653

รวมทุกแผนงาน 143,356.60 15,149,149.28 41,445,821.57 56,200,000.00 59,210,000
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แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,295,307

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 884,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 9,324,240

แผนงานสาธารณสุข 2,161,550

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,432,580

แผนงานเคหะและชุมชน 3,282,670

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 415,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 290,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,484,000

แผนงานการเกษตร 867,440

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 22,772,653

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 59,210,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน่ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ผไทรินทร์ และโดยอนุมัติของนายอําเภอลําปลายมาศ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 59,210,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
59,210,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
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ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสมร  พินิจดวง)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นางสาวกานต์จรัส  เอียดทองใส)

ตําแหน่ง นายอําเภอลําปลายมาศ
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