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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ
อำเภอ เมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทัง้ สิน
้ 73,833,314 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดั เก็บเอง หมวดภำษี จดั สรร
และหมวดเงินอุดหนุ นทั่วไป แยกเป็ น

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป
1.งบบุคลำกร
1.1.เงินเดือน (ฝ่ ำยกำรเมือง)
1.1.1. เงินเดือนนำยก/รองนำยก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือน
1.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 1 อัตตรำๆ 21,120 บำท/
เดือน
2.รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรำๆ ละ
11,610บำท/เดือน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงิน
ค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.
2554 (สำนักงำนปลัด)
1.1.2 เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่ งนำยก/รองนำยก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่ ง
1.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 1 อัตตรำๆ ละ11,610
บำท/เดือน
2.รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรำๆ ละ 950
บำท/เดือน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2554 (สำนักงำน
ปลัด)
1.1.3 เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนพิเศษ
1.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 1 อัตตรำๆละ 1,900
บำท/เดือน
2.รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรำๆ ละ 950
บำท/เดือน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยdองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2554 (สำนักงำน
ปลัด)

รวม
รวม

21,491,480 บำท

รวม

2,146,680 บำท

จำนวน

532,080 บำท

จำนวน

45,600 บำท

จำนวน

45,600 บำท

9,500,580 บำท
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1.1.4 เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป
่ รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล

จำนวน

90,720 บำท

จำนวน

1,432,680 บำท

รวม

7,353,900 บำท

จำนวน

4,201,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน1 อัตตรำๆ ละ7,560 บำท/เดือน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2554 (สำนักงำนปลัด)
1.1.5 เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทน
1.ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วoตำบล จำนวน1 อัตรำๆ ละ
11,610 บำท/เดือน รวม12 เดือน เป็ นเงิน 139,320 บำท
2.เงินค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน1 อัตรำๆละ 9,500บำท/เดือน รวม 12 เดือน เป็ นเงิน
114,000 บำท
3.เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน12
อัตรำๆ ละ7,560 บำท/เดือน รวม 12 เดือน เป็ นเงิน 1,088,640
บำท
4.เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน1
อัตรำๆ7,560 บำท/เดือน รวม 12 เดือน เป็ นเงิน 90,720 บำท
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2554(สำนักงำนปลัด)
1.2.เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
1.2.1 เงินเดือนพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิน
่ ประจำปี 2562จำนวน12
เดือน เป็ นเงิน 4,201,000 บำทโดยจ่ำยให้กบั พนักงำนส่วนท้องถิน
่
ดังนี้
ตำแหน่ ง บริหำรงำนท้องถิน
่
จำนวน 2 อัตรำ
ประเภทอำนวยกำร
จำนวน 3 อัตรำ
ประเภทวิชำกำรปฏิบ ัติกำร
จำนวน 3 อัตรำ
ประเภทวิชำกำรชำนำญกำร
จำนวน 4 อัตรำ
ประเภททั่วไปชำนำญงำน
จำนวน 6 อัตรำ
ประเภททั่วไปปฏิบตั งิ ำน
จำนวน 2 อัตรำ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนlส่วนตำบลจังหวัดกำญจนบุรี
เรือ
่ งหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคลองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล(แก้ไขเพิม
่ เติม) พ.ศ.2559 ประกำศ ณวันที่ 17
มีนำคม พ.ศ.2559 (สำนักงำนปลัด)
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1.2.2 เงินประจำตำแหน่ ง
1.เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำเงินประจำตำแหน่ งพนักงำน ดังนี้
1.1ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในอัตรำเดือนละ7,000บำท
จำนวน12เดือน เป็ นเงิน 84,000 บำท
1.2รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในอัตรำเดือนละ3,500บำท
จำนวน12 เดือน เป็ นเงิน 42,000 บำท
1.3หัวหน้ำสำนักปลัดในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท จำนวน12
เดือน เป็ นเงิน42,000 บำท
2.เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนรำยเดือนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ในอัตรำเดือนละ7,000บำท จำนวน12 เดือน เป็ นเงิน 84,000
บำท ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนlส่วนตำบลจังหวัด
กำญจนบุรี เรือ
่ งหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับกำรบริหำรงำน
บุคคลองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (แก้ไขเพิม
่ เติม)พ.ศ.2559
ประกำศ ณ วันที1
่ 7 มีนำคม พ.ศ.2559(สำนักงำนปลัด)

จำนวน

252,000 บำท

1.2.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

จำนวน

2,588,400 บำท

จำนวน

312,500 บำท

รวม

8,758,000 บำท

รวม
จำนวน

1,780,000 บำท
1,510,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป
1.2.4 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ค่ำครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป เป็ นเงิน 312,500 บำท
2.งบดำเนินงำน
2.1.ค่ำตอบแทน
2.1.1 ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ได้แก่
1.เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษแก่พนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลจำนวน=1,814,600.00 บำท ตำมระเบียบ กฎหมำย
และหนังสือ่ สั่งกำรดังนี้
1).หนังสือ ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน
2558 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรกำหนดเงิน
ประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรำงวัล
ประจำปี แก่พนักงำนส่วนท้องถิน
่ ให้เป็ นรำยจ่ำยอืน
่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
2).หนังสือสำนักงำน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 เรือ
่ ง ประกำศ ก.จ.
,ก.ท.,และ ก.อบต.เรือ
่ ง กำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธีกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี
พิเศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรำงวัลประจำปี สำหรับพนักงำนส่วน
ท้องถิน
่ ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2558
2. เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยให้แก่อำสำสมัครป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน
ของ อปท.
ตัง้ ไว้ จำนวน = 250,000.00 บำท
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2.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร

จำนวน

120,000 บำท

2.1.3 ค่ำเช่ำบ้ำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำด
หญ้ำตำมสิทธิทจี่ ะได้รบั ตำมระเบียบดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม
่ เติม
2)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551(สำนักปลัด)

จำนวน

100,000 บำท

2.1.4 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ
่ จ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลลำดหญ้ำ ซึง่ มีสท
ิ ธิเบิกเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.32/ว 257ลงวันที่ 28
มิถุนำยน 2559(สำนักงำนปลัด)

จำนวน

50,000 บำท

รวม

3,800,900 บำท

จำนวน

1,054,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนกำรปฏิบ ัติงำนนอกเวลำให้กบั พนักงำนส่วน
ตำบลลำดหญ้ำ ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ลำดหญ้ำ ทีไ่ ด้รบั อนุม ัติให้ปฏิบตั ห
ิ น้ำทีน
่ อกเวลำ
ถือปฏิบตั ต
ิ ำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562
ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2550 (สำนักงำนปลัด)

2.2. ค่ำใช้สอย
2.2.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำ
ซักฟอก ค่ำกำจัดสิง่ ปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สน
ิ (ยกเว้น
ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่(รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรจ้ำงเหมำ
โฆษณำและเผยแพร่ขำ่ วทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิง่ พิมพ์ตำ่ งๆ)ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ ประกัน
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำติดตัง้ ไฟฟ้ ำ ฯลฯ
กรณี คำ่ ติดตัง้ ไฟฟ้ ำ
(1)ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยและติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ ำเพิม
่ เติม
ค่ำธรรมเนียม รวมถึงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ ำ กำรเพิม
่ กำลังไฟฟ้ ำ
กำรขยำยเขตไฟฟ้ ำ กำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ ำและ
อุปกรณ์
กรณี จำ้ งเหมำบริกำร ให้ถือปฏิบตั ต
ิ ำมหนังสือสังกำร ดังนี้ หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452ลงวันที่ 27 พฤษภำคม
2541 เรือ
่ ง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่
กรณี จำ้ งแรงงำนให้ถือปฏิบ ัติตำมกฎหมำย ดังนี้
1)ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำงแรงงำน
2)พระรำชบัญญัตแ
ิ รงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2541(สำนักงำนปลัด)
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2.2.2 รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ) โดยแยกเป็ น
(1)ค่ำรับรอง จำนวน 50,000 บำทในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลให้ตง้ ั งบประมำณได้ไม่เกินปี ละ1%ของรำยได้จริงของ
ปี งบประมำณทีล่ ว่ งมำโดยไม่รวมรำยได้จำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินกูู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินทีม
่ ผ
ี อ
ู้ ท
ุ ศ
ิ ให้ ให้เบิกจ่ำยได้ใน
ภำยในวงเงินงบประมำณทีป
่ ระมำณกำรไว้ตำมอัตรำทีก
่ ำหนดและ
้ จริงโดยคำนึงถึงควำมจำเป็ นและประหยัดและ
ตำมค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน
้ จริง มำ
ให้ใช้หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมรำยกำรค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินโดยมีเจ้ำหน้ำทีท
่ เี่ กีย่ วข้องในกำรดำเนินงำน
เป็ นผูร้ บั รองกำรจ่ำย
(2)ค่ำเลี้ยงรับรอง จำนวน 50,000 บำทในกำรประชุมสภำท้องถิน
่
หรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตำม
กฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของ
กระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ กับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูบ
้ ริหำรท้องถิน
่ โดยยอดเงินทีต
่ ง้ ั จ่ำยไม่
รวมอยูใ่ นค่ำรับรอง ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำทีจ่ ำ่ ยจริงและให้แนบบัญชี
ลำยมือชือ
่ จำนวนบุคคลและรำยงำนกำรประชุม เพือ
่ ใช้เป็ นหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำย โดยมีเจ้ำหน้ำทีท
่ เี่ กีย่ วข้องในกำรดำเนินงำน
เป็ นผูร้ บั รองกำรจ่ำย
ข้อ (1) และ (2) ดำเนินกำรตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม
2548 เรือ
่ ง กำรตัง้ งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำ
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

2.2.3 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
1.) ค่ำของขวัญ ของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆหรือ
ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้พวงมำลำ สำหรับพิธีกำรหรือ
วันสำคัญต่ำงๆ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ
ตำมควำมจำเป็ น ตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที1
่ 0
พฤศจิกำยน 2530 เรือ
่ ง กำรเบิกจ่ำยค่ำดอกไม้เพือ
่ มอบให้บค
ุ คล
ต่ำงๆ ค่ำพวงมำลำ และพำนประดับพุม
่ ดอกไม้ สรุปมีนยั สำคัญดังนี้
1.เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณ หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ สำหรับมอบให้ผม
ู้ ี
เกียรติ ชำวต่ำงประเทศและคูส
่ มรสทีเ่ ดินทำงเข้ำมำหรือออกจำก
ประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บำท
3.ค่ำพวงมำลำ หรือพำนประดับพุม
่ ดอกไม้ สำหรับวำง ณ
อนุเสำวรีย์ ครัง้ ละไม่เกิน1,000 บำท
4.ค่ำพวงมำลำสำหรับวำงศพผูม
้ เี กียรติ พวงละไม่เกิน 400 บำท
2) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11
สิงหำคม 2530 เรือ
่ ง กำรเบิกจ่ำยค่ำดอกไม้เพือ
่ มอบให้บค
ุ คล
ต่ำง ๆ ค่ำพวงมำลำ และพำนประดับพุม
่ ดอกไม้ (สำนักงำนปลัด)
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2) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรเลือกตัง้

จำนวน

1,370,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรเลือกตัง้ ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ ตำมทีค
่ ณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ กำหนด
(กรณี ครบวำระ ยุบสภำ กรณี แทนตำแหน่ งว่ำง และกรณี
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ สั่งให้มก
ี ำรเลือกตัง้ ใหม่ และกรณี อน
ื่ ๆ)
อีกทัง้ ให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ กำรณรงค์ หรือกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำทีแ
่ ละกำรมีสว่ น
ร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตัง้ สภำผูแ
้ ทนรำษฎรและหรือสมำชิก
วุฒส
ิ ภำ โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุ เครือ
่ ง
เขียน และอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำ
หนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ค่ำ
กระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำของสมนำคุณ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ ำย
โครงกำร ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมหนังสือ่ สั่งกำร
ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ (สำนักงำนปลัด)
3) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ
่ กั
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็ นในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ของคณะผูบ
้ ริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ลูกจ้ำง และพนักงำน
จ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทีเ่ ดินทำงไปประชุม อบรม สัมมนำ ดู
งำน หรือไปติดต่อรำชกำร ตำมระเบียบดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2558 (สำนักงำนปลัด)
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4) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมและสัมนำ

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

140,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรอบรมและสัมมนำเพือ
่
เพิม
่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรของคณะผูบ
้ ริหำรองค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิน
่ พนักงำน
ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และ
กำรตกแต่งสถำนทีฝ
่ ึ กอบรม ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ดกำร
ฝึ กอบรม ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือสำหรับผูเ้ ข้ำรับ
กำรฝึ กอบรม ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ใน
กำรฝึ กอบรม ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำรสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำร
ฝึ กอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ ำยโครงกำร
ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นในกำรฝึ กอบรมสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำม
ระเบียบ กฎหมำย และหนังสือ่ สั่งกำรระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2557 (สำนักงำนปลัด) ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้ำ 200 ลำดับที2
่
5) โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำหรือวันสำคัญต่ำงๆของ
รำชวงศ์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำหรือวันสำคัญต่ำงๆของรำชวงศ์โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยใน
กำรจัดกิจกรรม กำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ด
และปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร
ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำ
โครงกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำร
จัดงำน กำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ171ลำดับที2
่
6) โครงกำรหน่ วยบริกำรเคลือ
่ นที่ อบต.ลำดหญ้ำ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรหน่ วยบริกำรเคลือ
่ นที่
อบต.ลำดหญ้ำโดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำม
ระเบียบ และหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ.2559
ตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้ำที่ 207 ลำดับที่ 11
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2.2.4. ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวน

316,900 บำท

รวม

1,817,700 บำท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ต่ำงๆของสำนัก
ปลัดงำน ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ถือปฏิบ ัติตำม
พระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560
2.3. ค่ำวัสดุ
2.3.1 วัสดุสำนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลืองหมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
เช่น กระดำษ เครือ
่ งเขียน ทีเ่ ย็บกระดำษขนำดเล็ก พระบรมฉำยำ
ลักษณ์ กุญแจ กระดำษอัดสำเนำ กระดำษพิมพ์ดด
ี หมึกโรเนียว
กระดำษแฟกซ์ กระดำษคำร์บอน สิง่ พิมพ์ทไี่ ด้จำกกำรซื้อหรือจ้ำง
พิมพ์ ฯลฯ ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
2.3.2 วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
เช่น ไมโครโฟน ขำตัง้ ไมโครโฟน วงจรไฟฟ้ ำ ฟิ วส์ เทปพัน
สำยไฟฟ้ ำ สำยไฟฟ้ ำ หลอดไฟฟ้ ำ หลอดไฟ ปลัก
๊ ไฟฟ้ ำ สวิตช์ไฟฟ้ ำ
ฯลฯ ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
(สำนักงำนปลัด)
2.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของที่
มีลกั ษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
เช่น แปรง ไม้กวำด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ำ น้ำยำล้ำงจำน
กระดำษชำระ สำหรับห้องสุขำ น้ำยำดับกลิน
่ สบู่ ถำด กระติกน้ำร้อน
จำนรอง น้ำจืดทีซ
่ ื้อจำกเอกชน ฯลฯ ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
(สำนักงำนปลัด)
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2.3.4 วัสดุกอ
่ สร้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุกอ
่ สร้ำง รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
เช่น ไม้ตำ่ งๆ ค้อน คีม จอบ เสียม กระเบือ
้ ง ตะปู ฯลฯ รวมถึง
รำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

70,000 บำท

2.3.5 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
สิง่ ของทีม
่ ลี กั ษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสัน
้ เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน อะไหล่รถยนต์
และรถจักรยำนยนต์ หัวเทียน ฯลฯ
ถือปฏิบตั ต
ิ ำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

150,000 บำท

2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
สิง่ ของทีม
่ ลี กั ษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสัน
้ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครือ
่ ง ฯลฯ
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น
- รถยนต์นงั่ ธรรมดำ จำนวน 5 คัน
- รถจักรยำนยนต์ จำนวน 1 คัน
- รถเก็บขยะ จำนวน 1 คัน
- รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน
- รถไถ จำนวน 1 คัน
ถือปฏิบตั ต
ิ ำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่ วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.
2558(สำนักงำนปลัด)

จำนวน

1,117,700 บำท
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2.3.7 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

จำนวน

40,000 บำท

2.3.8 วัสดุเครือ
่ งแต่งกำย
จำนวน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุเครือ
่ งแต่งกำย รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
เช่น เครือ
่ งแบบ เสือ
้ กำงเกง ผ้ำ หมวก ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 (สำนักงำนปลัด)

20,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
สิง่ ของทีม
่ ลี กั ษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสัน
้ เช่น เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำแถบบันทึกเสียงหรือภำพ รูปสี
หรือขำวดำ ทีไ่ ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ผ้ำทีใ่ ช้เขียนป้ ำย พูก
่ น
ั สี ค่ำ
แบบพิมพ์โฆษณำหรือประชำสัมพันธ์ เมมโมรีก
่ ำร์ด ฯลฯ รวมถึง
รำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560(สำนักงำนปลัด)

2.3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ ( Card memory Chip )
เมำส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ ตอ
่ พ่วงสำหรับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี ำคำต่อหน่ วยไม่เกิน 20,000 บำท
ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม
ี่ รี ำคำต่อหน่ วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บำท
3.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
4.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

150,000 บำท
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2.4. ค่ำสำธำรณู ปโภค
2.4.1 ค่ำไฟฟ้ ำ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำไฟฟ้ ำในสำนักงำน/ในทีส
่ ำธำรณะ หรือ อำคำร
สถำนทีท
่ อ
ี่ ยูใ่ นควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ลำดหญ้ำ(สำนักงำนปลัด)
1)ค่ำไฟฟ้ ำของเครือ
่ งปรับอำกำศ
1.1เครือ
่ งปรับอำกำศประหยัดไฟเบอร์5และเบอร์4
จำนวน7เครือ
่ ง คิดเป็ น 200,400 บำท
1.2เครือ
่ งปรับอำกำศทั่วไป จำนวน 20 เครือ
่ ง เป็ นเงิน 300,000
บำท
2)ค่ำไฟฟ้ ำในสำนักงำน/ในทีส
่ ำธำรณะ และอืน
่ ๆ เป็ นเงิน
300,000 บำท

รวม
จำนวน

1,359,400 บำท

2.4.2 ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล

จำนวน

300,000 บำท

2.4.3 ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำโทรศัพท์พื้นฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ฯลฯ และให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จำ่ ยเพือ
่ ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและ
้ เกีย่ วกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครือ
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน
่ ง ค่ำเช่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย ฯลฯ
(สำนักงำนปลัด)

จำนวน

79,000 บำท

2.4.5 ค่ำบริกำรไปรษณี ย์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำบริกำรไปรษณี ย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณี ยำ
กร ค่ำเช่ำตูไ้ ปรษณี ย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(สำนักงำนปลัด)

จำนวน

30,000 บำท

2.4.6 ค่ำบริกำรสือ่ สำรและโทรคมนำคม

จำนวน

150,000 บำท

รวม
รวม

3,162,900 บำท

จำนวน

72,400 บำท

800,400 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำน้ำในสำนักงำน/ในทีส
่ ำธำรณะ หรือ อำคำรสถำนทีท
่ ี่
อยูใ่ นควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ
(สำนักงำนปลัด)

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำบริกำรสือ่ สำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ
(โทรสำร) ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุตด
ิ ตำมตัว ค่ำวิทยุสอ
ื่ สำร ค่ำสือ่ สำร
ผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ ตกำร์ดและค่ำสือ่ สำรอืน
่ ๆ เช่น ค่ำเคเบิล้ ทีวี ค่ำเช่ำ
ช่องสัญญำณดำวเทียม เป็ นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จำ่ ย
้ เกีย่ วกับกำรใช้
เพือ
่ ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน
บริกำร (สำนักงำนปลัด)
3. งบลงทุน
3.1. ค่ำครุภณ
ั ฑ์
3.1 ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
3.1.1 ค่ำจัดซื้อเครือ
่ งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตัง้ พื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ)
ขนำด 26,000 บีทียู จำนวน 2 เครือ
่ ง รำคำ เครือ
่ งละ 36,200 บำท
จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภ ัณฑ์ สำนักงบประมำณ 2561
ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ 2561-2564
หน้ำ 88 ลำดับที่ 7

664,900 บำท
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3.1.2 จัดซื้อโต๊ะทำงำน

จำนวน

15,000 บำท

3.1.3 จัดซื้อเก้ำอีน
้ งั่ ทำงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อเก้ำอีน
้ ่งั ทำงำน จำนวน 1 ตัว แบบหนังพนัก
พิง มีลอ
้ เลือ
่ น ปรับระดับได้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ67(W) x
53(D)x120(H)เซนติเมตร (สำนักงำนปลัด)
(จัดหำทั่วไปและสำรวจรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไม่มต
ี ำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ของสำนักงบประมำณ )ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ 2561-2564 หน้ำ 259 ลำดับที่ 3

จำนวน

7,000 บำท

3.1.4 จัดซื้อพัดลมไอเย็น
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน 5 เครือ
่ ง
-มีแผงทำควำมเย็น3ด้ำน เย็นกว่ำ3เท่ำ หน้ำจอแสดงผลแบบ LED
มีระบบOzone ฆ่ำเชื้อโรคในน้ำ
-มีฟงั ก์ชน
ั่ กำรทำงำนด้วยระบบปิ ด-เปิ ด อัตโนมัต ควบคุมกำร
ทำงำนด้วยรีโมทคอนโทล (จัดหำทั่วไปและสำรวจรำคำตำม
ท้องตลำด เนื่องจำกไม่มต
ี ำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภ ัณฑ์ของสำนัก
งบประมำณ )ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ
2561-2564 หน้ำ 91 ลำดับที่ 17

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

21,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำน (สำนักปลัด)
(จัดหำทั่วไปและสำรวจรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไม่มต
ี ำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ของสำนักงบประมำณ)ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ 2561-2564 หน้ำ 259 ลำดับที่ 2

3.2 ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.2.1 ค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก
๊ จำนวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก
๊ โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่ วยประมวลผลกลำง (CPU)ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2
core) จำนวน 1 หน่ วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยควำมจำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 MB ต้องมีควำมเร็ว
ิ ำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีหน่ วย
สัญญำณนำฬก
ประมวลผลด้ำนกรำฟิ ก (GraphicsProcessing Unit) ไม่น้อย
กว่ำ 8 แกน หรือ
2) ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยควำมจำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อย
ิ ำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ
กว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬก
ิ ำได้ในกรณี ทต
2.5GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
่ สัญญำณนำฬก
ี่ อ
้ งใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
- มีหน่ วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120
GB จำนวน 1 หน่ วย
- มีจอภำพทีร่ องรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel
และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตัง้ ภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จำนวน 1 หน่ วย ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี
เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ 2561-2564 หน้ำ 92 ลำดับที่ 19
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3.2.2 เครือ
่ งสำรองไฟฟ้ ำ ขนำด 800 VA

จำนวน

2,500 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดซื้อเครือ
่ งสำรองไฟฟ้ ำ ขนำด 800
VAจำนวน 1 เครือ
่ ง รำคำ 2,500.- บำท
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีกำลังไฟฟ้ ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิน
่ 4 ปี เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ 2561-2564 หน้ำ 86 ลำดับที่ 4
3.2.3 จัดหำเครือ
่ งคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 2 *
(จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19นิ้ว) รำคำ 30,000บำท
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่ วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4
core) จำนวน1หน่ วย มีหน่ วยควำมจำ แบบ Cache Memory
ิ ำพื้นฐำนไม่น้อย
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB มีควำมเร็วสัญญำณนำฬก
กว่ำ 3.2GHz
- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักทีม
่ ี
หน่ วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพติดตัง้ อยูภ
่ ำยในหน่ วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ทีส
่ ำมำรถใช้
หน่ วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพทีม
่ ค
ี วำมสำมำรถในกำรใช้
หน่ วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
- มีหน่ วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง - มีแป้ นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ
600 : 1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่ วย ตำม
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ 2561-2564หน้ำ88
ลำดับที8
่
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3.2.4 จัดหำเครือ
่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

จำนวน

17,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

รวม

2,498,000 บำท

จำนวน

2,498,000 บำท

รวม
รวม

30,000 บำท
30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี
คุณลักษณะพื้นฐำน
- เป็ นอุปกรณ์ ทม
ี่ ค
ี วำมสำมำรถเป็ น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภำยในเครือ
่ งเดียวกัน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์รำ่ งขำวดำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที
(ppm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์รำ่ งสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
- มีหน่ วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ และ สี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีถำดป้ อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทง้ ั สีและขำวดำ
- สำมำรถทำสำเนำได้สงู สุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
- สำมำรถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom ตำม
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ 2561-2564 หน้ำ91
ลำดับที1
่ 8

3.2.5 ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภ ัณฑ์ (รำยจ่ำยเพือ
่
ซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภ ัณฑ์ขนำดใหญ่ซงึ่ ไม่รวมถึง
ค่ำบำรุงตำมปกติหรือซ่อมกลำง)
3.3. ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
รำยจ่ำยเพือ
่ ปรับปรุงทีด
่ น
ิ รวมถึงรำยจ่ำยเพือ
่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
้
ปรับปรุงสิง่ ก่อสร้ำง ซึง่ ทำให้ทด
ี่ น
ิ สิง่ ก่อสร้ำง มีมลู ค่ำเพิม
่ ขึน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรปรับปรุงทีด
่ น
ิ รวมถึงรำยจ่ำยเพือ
่
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิง่ ก่อสร้ำง ซึง่ ทำให้ทด
ี่ น
ิ สิง่ ก่อสร้ำง มี
้
มูลค่ำเพิม
่ ขึน
4. งบรำยจ่ำยอืน
่
รำยจ่ำยอืน
่
รำยจ่ำยอืน
่
ค่ำจ้ำงทีป
่ รึกษำเพือ
่ ศึกษำวิจยั
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจ้ำงทีป
่ รึกษำเพือ
่ ศึกษำวิจยั เป็ นเงิน
30,000 บำทเพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจ้ำงองค์กรหรือสถำบันที่
เป็ นกลำงให้เป็ นผูด
้ ำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผูร้ บั บริกำร
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5. งบเงินอุดหนุ น
5.1 เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบ ัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ในเขต
อำเภอเมืองกำญจนบุรี ตำมหนังสืออำเภอเมืองกำญจนบุรี ด่วน
ทีส
่ ด
ุ กจ.0023.6/ว 1559ลงวันที่ 11 เมษำยน 2561
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ประกำศ ณ วันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ.2559

งำนวำงแผนสถิตแ
ิ ละวิชำกำร
1.งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำใช้สอย

รวม
รวม

40,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม
รวม
รวม

150,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

40,000 บำท

150,000 บำท
150,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
1)โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำแบบบูรณำกำรของ อบต.ลำดหญ้ำ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำแบบ
บูรณำกำรของ อบต.ลำดหญ้ำ โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ ง
เขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำ
อุปกรณ์ ตำ่ งๆ ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับ
กำรจัดทำโครงกำร ตำมหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้ หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29
มกรำคม 2559 เรือ
่ ง กำรจัดทำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิน
่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ และ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน ฝึ กอบรม ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้ำ 204 ลำดับที่ 6
2)โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลือ
่ นแผนชุมชนสูก
่ ำรพัฒนำท้องถิน
่ และ
จังหวัดแบบบูรณำกำร (จัดเวทีประชุมประชำคมเพือ
่ จัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิน
่ 4 ปี )
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลือ
่ น
แผนชุมชนสูก
่ ำรพัฒนำท้องถิน
่ และจังหวัดแบบบูรณำกำร ตำมหนัง
สือ่ สั่งกำร ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2559 เรือ
่ ง กำรจัดทำและ
ประสำนแผนพัฒนำท้องถิน
่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
(สำนักงำนปลัด) ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564
หน้ำ 203 ลำดับที่ 5
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งำนบริหำรงำนคลัง

รวม

4,802,900 บำท

รวม

3,417,600 บำท

1.1.เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิน
่ ประจำปี จำนวน 7 อัตรำ
จำนวน12 เดือน เป็ นเงิน 2,222,000 บำท โดยจ่ำยให้กบั พนักงำน
ส่วนท้องถิน
่ ดังนี้
ประเภท อำนวยกำร 2 อัตรำ
ประเภท วิชำกำรปฏิบ ัติกำร 2 อัตรำ
ประเภท ทั่วไปชำนำญงำน 1 อัตรำ
ประเภท ทั่วไปปฏิบ ัติงำน 2 อัตรำ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนlส่วนตำบลจังหวัดกำญจนบุรี
เรือ
่ งหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคลองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล (แก้ไขเพิม
่ เติม)พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที1
่ 7
มีนำคม พ.ศ.2559(กองคลัง)

รวม
จำนวน

3,417,600 บำท

1.1.2 เงินประจำตำแหน่ ง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่ ง ดังนี้
2.1) ผูอ
้ ำนวยกำรกองคลัง ในอัตรำเดือนละ3,500 บำท จำนวน 12
เดือน เป็ นเงิน 42,000 บำท
2.2) หัวหน้ำฝ่ ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ในอัตรำเดือนละ1,500
บำท จำนวน 12 เดือน เป็ นเงิน 18,000 บำทตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดกำญจนบุรี เรือ
่ ง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำย
เงินเดือน และประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ (ฉบับที่ 7) ประกำศ ณ วันที่
27 เมษำยน พ.ศ. 2559 (กองคลัง)

จำนวน

60,000 บำท

1.1.3 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ

จำนวน

291,000 บำท

1.1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ ค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงทั่วไป

จำนวน

751,200 บำท

1.1.5 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ค่ำครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป

จำนวน

93,400 บำท

1. งบบุคลำกร

2,222,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ จำนวน1อัตรำ จำนวน 12 เดือน
เป็ นเงิน 291,000 บำท
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2.งบดำเนินงำน

รวม

1,189,000 บำท

2.1 ค่ำตอบแทน
2.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินตอบแทนกำรปฏิบ ัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กบั
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ และพนักงำนจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ปฏิบตั ห
ิ น้ำทีน
่ อก
เวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร ตำมหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
พฤษภำคม 2550 เรือ
่ ง กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบ ัติงำนนอก
เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (กองคลัง)

รวม
จำนวน

85,000 บำท

2.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผูบ
้ ริหำร พนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำตำมสิทธิทค
ี่ วรจะได้รบั ตำม
ระเบียบและหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกีย่ วกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2)หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนำยน 2559 เรือ
่ ง ประเภทและอัตรำเงินบำรุงกำรศึกษำและ
ค่ำเล่ำเรียน (กองคลัง)

จำนวน

75,000 บำท

รวม

700,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

2.2 ค่ำใช้สอย

10,000 บำท

2.2.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำ
ซักฟอก ค่ำกำจัดสิง่ ปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สน
ิ (ยกเว้น
ค่ำเช่ำบ้ำน)ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรจ้ำงเหมำ
โฆษณำและเผยแพร่ขำ่ วทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิง่ พิมพ์ตำ่ งๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ ประกัน
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงแรงงำน ฯลฯ
กรณี จำ้ งเหมำบริกำร ให้ถือปฏิบตั ต
ิ ำมหนังสือสังกำร ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภำคม 2541 เรือ
่ ง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
กรณี จำ้ งแรงงำน ให้ถือปฏิบ ัติตำมกฎหมำย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำง
แรงงำน
2) พระรำชบัญญัตแ
ิ รงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 (กองคลัง)
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2.2.2 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
1) ค่ำใช่จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

200,000 บำท

2) โครงกำรจัดเก็บภำษี เคลือ
่ นที่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรจัดเก็บภำษี เคลือ
่ นทีโ่ ดย
โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำคัดสำเนำ ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำจ้ำงสำรวจ
พื้นทีแ
่ ละจัดเก็บข้อมูล ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำ
โครงกำร เพือ
่ นำไปใช้ในกำรเพิม
่ ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้
โดยคำนึงถึงควำมประหยัดและควำมคุม
้ ค่ำในกำรลงทุน ตำม
ระเบียบ และหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภำคม 2541 เรือ
่ ง ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
ตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ 4ปี พ.ศ.
(2561-2564) หน้ำที่ 204 ลำดับที่ 12

จำนวน

40,000 บำท

3) โครงกำรจัดทำแผนทีแ
่ ละทะเบียนทรัพย์สน
ิ

จำนวน

300,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ
่ กั
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็ นในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ
และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ ทีเ่ ดินทำงไป
ประชุม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร ตำมระเบียบ
ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2555 (กองคลัง)

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรปรับปรุงระบบแผนที่
ภำษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ โดยกำรจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภำษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ และกำรจัดทำฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บ
ภำษี ทด
ี่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร้ำงตำมทีก
่ ฎหมำยกำหนด ตำมระเบียบ และ
หนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยแผนทีภ
่ ำษี และทะเบียน
ทรัพย์สน
ิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2550
2) หนังสือกระทรวงมำหดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
มกรำคม 2555
ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 203 ลำดับที่ 10
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4) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวน

60,000 บำท

รวม

392,000 บำท

2.3.1 วัสดุสำนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของโดย
สภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้ เช่น
กระดำษ เครือ
่ งเขียน กระดำษอัดสำเนำ กระดำษพิมพ์ดด
ี หมึกโร
เนียว กระดำษแฟกซ์ กระดำษคำร์บอน สิง่ พิมพ์ทไี่ ด้จำกกำรซื้อหรือ
จ้ำงพิมพ์ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบขึน
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น (กองคลัง)ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560

จำนวน

100,000 บำท

2.3.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

จำนวน

20,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณี เป็ นกำรจ้ำงเหมำทัง้ ค่ำสิง่ ของและค่ำแรงงำน ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้ซอย ส่วนกรณี ทอ
ี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ เป็ น
ผูด
้ ำเนินกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เองให้ปฏิบ ัติ
ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ ยจำกค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิง่ ของทีซ
่ ื้อมำใช้ในกำรบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ ให้จำ่ ยจำกค่ำวัสดุ
-ซ่อมบำรุงยำนพำหนะ รถยนต์ดเี ซล จำนวน 1 คัน คิดเป็ น
12,800 บำท
-ซ่อมบำรุงทรัพย์สน
ิ อืน
่ คิดเป็ น 10,000 บำท
ถือปฏิบตั ต
ิ ำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 (กองคลัง)
2.3 ค่ำวัสดุ

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้ เช่น
แปรง ไม้กวำด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ำ น้ำยำล้ำงจำน กระดำษ
ชำระ สำหรับห้องสุขำ น้ำยำดับกลิน
่ ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบขึน
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น
(กองคลัง)
ถือปฏิบตั ต
ิ ำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
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2.3.3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ
่ จัดซื้อสิง่ ของทีม
่ ลี กั ษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไป
ในระยะเวลำอันสัน
้ เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน อะไหล่
รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ หัวเทียน ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น
ถือปฏิบตั ต
ิ ำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560

จำนวน

30,000 บำท

2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อสิง่ ของทีม
่ ลี กั ษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติทม
ี่ อ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือ
เปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล
น้ำมันเครือ
่ ง ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น
-รถยนต์บรรทุกขนำดไม่เกิน 1 ตัน เครือ
่ งยนต์ดเี ซล จำนวน 1 คัน
เป็ นเงิน 41,500.00 บำท (กองคลัง)
ถือปฏิบตั ต
ิ ำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของ
หน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง
ฉบับที1
่ 0พ.ศ.2558

จำนวน

42,000 บำท

2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของโดย
สภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือ
จำนบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ ( Card
memory Chip ) เมำส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ ตอ
่ พ่วงสำหรับ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบขึน
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม
ี่ รี ำคำต่อหน่ วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บำท
3.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
4.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น(กองคลัง)
ถือปฏิบตั ต
ิ ำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560

จำนวน

200,000 บำท

หน้า88

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/8/2561 16:22:50

2.4 ค่ำสำธำรณู ปโภค
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำโทรศัพท์พื้นฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ฯลฯ และให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จำ่ ยเพือ
่ ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและ
้ เกีย่ วกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครือ
ค่ำใช้จำ่ ย ทีเ่ กิดขึน
่ ง ค่ำเช่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย ฯลฯ(กองคลัง)

รวม
จำนวน

12,000 บำท

รวม
รวม

196,300 บำท
196,300 บำท

จำนวน

22,500 บำท

2) จัดซื้อเก้ำอีน
้ ่งั ทำงำนแบบพนักพิง ล้อเลือ
่ น มีโช๊คปรับระดับได้ ขนำด จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 65*71*104 ซม.

17,500 บำท

3. งบลงทุน
3.1 ค่ำครุภณ
ั ฑ์
3.1.1 ครุภ ัณฑ์สำนักงำน
1) ค่ำจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสำรกระจกบำนเลือ
่ น ขนำดไม่น้อยกว่ำ120*45*
180 ซม.

12,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสำรกระจกบำนเลือ
่ น
ขนำดไม่น้อยกว่ำ120*45*180 ซม.จำนวน 2 ใบ รำคำใบละ
7,500บำท จัดหำทั่วไปและสำรวจรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไม่
มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภ ัณฑ์ของสำนักงบประมำณ (กองคลัง)
ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 260 ลำดับที่ 4

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดซื้อเก้ำอีน
้ งั่ ทำงำนแบบพนักพิง
ล้อเลือ
่ น มีโช๊คปรับระดับได้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 65*71*104 ซม.
จำนวน 5 ตัว ตัวละ 3,500 บำท จัดหำทั่วไปและสำรวจรำคำตำม
ท้องตลำด เนื่องจำกไม่มต
ี ำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภ ัณฑ์ของสำนัก
งบประมำณ (กองคลัง) ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้ำ 259 ลำดับที่ 3
3) จัดซื้อโต๊ะทำงำน โครงสร้ำงเป็ นเหล็กเคลือบพีวีซี กันน้ำ พร้อม
กระจก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 154*78*75 ซม
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดซื้อโต๊ะทำงำน โครงสร้ำงเป็ นเหล็ก
เคลือบพีวีซี กันน้ำ พร้อมกระจก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 154*78*75
ซม. จำนวน 5 ตัว รำคำตัวละ7,500 บำท (กองคลัง) จัดหำทั่วไป
และสำรวจรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไม่มต
ี ำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ของสำนักงบประมำณ ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 259 ลำดับที่ 2

จำนวน

37,500 บำท

หน้า89

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/8/2561 16:22:50

3.1.2 ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) ค่ำจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
๊
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก
๊ สำหรับงำน
ประมวลผล * รำคำ 21,000 บำท จำนวน 1 เครือ
่ ง
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่ วยประมวลผลกลำง (CPU)ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2
core) จำนวน1หน่ วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
ดีกว่ำ ดังนี้
1)ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยควำมจำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อย
กว่ำ
ิ ำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0
2MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬก
GHz และมีหน่ วยประมวลผลด้ำนกรำฟิ ก (Graphics
Processing Unit)ไม่น้อยกว่ำ 8 แกน หรือ
2)ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยควำมจำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อย
ิ ำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ
กว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬก
ิ ำได้ในกรณี ทต
2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
่ สัญญำณนำฬก
ี่ อ
้ งใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
- มีหน่ วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
120 GB จำนวน 1 หน่ วย
- มีจอภำพทีร่ องรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ1,366 x 768 Pixel
และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตัง้ ภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จำนวน 1 หน่ วย ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี
เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 92 ลำดับที่ 19

จำนวน

21,000 บำท

หน้า90

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/8/2561 16:22:50

2) ค่ำจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ multifuncton ชนิดเลเซอร์ LED สีภำพ

จำนวน

17,000 บำท

จำนวน

15,800 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี รำคำ 17,000 บำท จำนวน 1 เครือ
่ ง
คุณลักษณะพื้นฐำน
- เป็ นอุปกรณ์ ทม
ี่ ค
ี วำมสำมำรถเป็ น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภำยในเครือ
่ งเดียวกัน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์รำ่ งขำวดำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที
(ppm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์รำ่ งสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
- มีหน่ วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ และ สี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีถำดป้ อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทง้ ั สีและขำวดำ
- สำมำรถทำสำเนำได้สงู สุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
- สำมำรถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom
ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2
หน้ำ 91 ลำดับที่ 18

3) ค่ำจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED ขำวดดำ network แบบที่ 1
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้ำ/นำที) รำคำ 7,900 บำท
จำนวน 2 เครือ
่ ง
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์รำ่ งไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm)
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่ วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ
สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ได้
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
- สำมำรถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom
(กองคลัง) ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ.
2561-2564 หน้ำ 91 ลำดับที1
่ 8

หน้า91

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/8/2561 16:22:50

4) จัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 2 * (จอภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19นิ้ว) จำนวน 2 เครือ
่ ง รำคำเครือ
่ งละ 30,000บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครือ
่ ง
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่ วยประมวลผลกลำง (CPU)ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4
core) จำนวน 1 หน่ วย มีหน่ วยควำมจำแบบ Cache Memory
ิ ำพื้นฐำนไม่น้อย
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB มีควำมเร็วสัญญำณนำฬก
กว่ำ 3.2GHz - มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักทีม
่ ี
หน่ วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพติดตัง้ อยูภ
่ ำยในหน่ วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ทีส
่ ำมำรถใช้
หน่ วยควำมจำ หลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพทีม
่ ค
ี วำมสำมำรถในกำรใช้
หน่ วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
- มีหน่ วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จำนวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง - มีแป้ นพิมพ์และเมำส์ - มีจอภำพแบบ LED หรือ
ดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่ วย ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี เพิม
่ เติม
ครัง้ ที2
่ พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 88 ลำดับที่ 8

5) จัดซื้อเครือ
่ งสำรองไฟฟ้ ำ ขนำด 800 VA
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อเครือ
่ งสำรองไฟฟ้ ำ ขนำด 800 VA รำคำ
2,500 บำท
จำนวน 2 เครือ
่ ง
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีกำลังไฟฟ้ ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิน
่ 4 ปี เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 88 ลำดับที่ 4
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
1. งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำใช้สอย
1.1.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเพือ
่ ดูแล
ทรัพย์สน
ิ ฃอง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ
1.ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเพือ
่ ดูแลรักษำทรัพย์สน
ิ
ของ อบต.ลำดหญ้ำ จำนวน 2 อัตรำ ๆ 9,000 เป็ นเงิน 216,000
บำท
2.ค่ำจ่ำงเหมำเป่ ำล้ำงบ่อโยกและบ่อบำดำล จำนวน 50,000 บำท
กรณี จำ้ งเหมำบริกำร ให้ถือปฏิบตั ต
ิ ำมหนังสือสังกำร ดังนี้ หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภำคม 2541 เรือ
่ ง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

รวม
รวม
รวม

316,000 บำท

จำนวน

266,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม

1,160,000 บำท

รวม

1,160,000 บำท

รวม

1,060,000 บำท

จำนวน

600,000 บำท

316,000 บำท
316,000 บำท

1.1.2 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ ตำม
พระรำชบัญญัติ ประกำศ และหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัตก
ิ ำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
2) ประกำศสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน เรือ
่ ง หลักเกณฑ์กำร
สนับสนุนกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2553
3) พระรำชบัญญัตก
ิ ำหนดแผน และขัน
้ ตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่
17 กันยำยน 2553 เรือ
่ ง กำรดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนและระงับอัคคีภยั
1.งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำใช้สอย
1.1.1 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
1) โครงกำรควบคุมและป้ องกันโรคไข้เลือดออก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรควบคุมและป้ องกันโรค
ไข้เลือดออก
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 1891.3/ว 3362
ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2556 เรือ
่ ง กำรดำเนินงำนป้ องกันและควำม
คุมกำรระบำดของโรคไข้เลือดออก ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี พ.ศ
2561-2654 หน้ำ 194 ลำดับที่ 1
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2) โครงกำรซักซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในโครงกำรซักซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนทีฝ
่ ึ กอบรม ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ด และปิ ดกำรฝึ กอบรม ค่ำวัสดุ
เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ สำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรม
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ในกำรฝึ กอบรม
ค่ำกระเป๋ ำหรือ สิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำรสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรม
ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ที่
จำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติ ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้ องกัน
ภัยฝ่ ำยพลเรือน พ.ศ.2553
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้ องกัน
ภัยฝ่ ำยพลเรือน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (สำนักงำนปลัด)ตำม
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 233 ลำดับที่ 2

3) โครงกำรฝึ กอบรมทบทวนอำสำป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยตำมโครงกำรฝึ กอบรมทบทวนอำสำป้ องกันภัย
ฝ่ ำยพลเรือนทีจ่ ำเป็ น ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
กำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติ ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้ องกัน
ภัยฝ่ ำยพลเรือน พ.ศ.2553
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้ องกัน
ภัยฝ่ ำยพลเรือน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (สำนักงำนปลัด) ตำม
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 231 ลำดับที่ 4
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4) โครงกำรฝึ กอบรมให้ควำมรูด
้ ำ้ นอัคคีภ ัย

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำน โครงกำรฝึ กอบรมให้ควำมรู ้
ด้ำนอัคคีภ ัย โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนทีอ
่ บรม ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ดกำรอบรม ค่ำวัสดุ เครือ
่ ง
เขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม ค่ำใช้จำ่ ย
ในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ในกำรอบรม ค่ำกระเป๋ ำ
หรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำรสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติ ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (สำนักงำนปลัด)
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ .(2561-2564) หน้ำที่ 232 ลำดับที่ 5
5) โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบ ัติเหตุชว่ งเทศกำล ปี ใหม่ และ
สงกรำนต์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบ ัติเหตุ
ช่วงเทศกำล ปี ใหม่ และ สงกรำนต์ ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ
และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติ ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ำยพลเรือน พ.ศ.2553
(สำนักงำนปลัด)
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ .(2561-2564) หน้ำที่ 228 ลำดับที่ 1
6) โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนในกำรป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย ชุมชนเป็ นฐำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ชุมชนในด้ำนกำรป้ องกัน โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และ
กำรตกแต่งสถำนทีอ
่ บรม ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ดกำรอบรม ค่ำ
วัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ในกำรอบรม ค่ำ
กระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำรสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม ค่ำของ
สมนำคุณ ในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำป่ ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นในกำรอบรมสำหรับกำรจัดทำ
โครงกำร
ตำมหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติ ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (สำนักงำนปลัด)
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ .(2561-2564) หน้ำที่ 235 ลำดับที่ 9
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1.2 ค่ำวัสดุ
วัสดุเครือ
่ งดับเพลิง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุเครือ
่ งดับเพลิง รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น
(สำนักงำนปลัด)

รวม
จำนวน

100,000 บำท
100,000 บำท
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แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับกำรศึกษำ
1.งบดำเนินงำน
1.1ค่ำใช้สอย
1.1.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำ
ซักฟอก ค่ำกำจัดสิง่ ปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สน
ิ (ยกเว้น
ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรจ้ำงเหมำ
โฆษณำและเผยแพร่ขำ่ วทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิง่ พิมพ์ตำ่ งๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ ประกัน
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินคดีตำมคeพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงแรงงำน ฯลฯ กรณี จำ้ งเหมำบริกำร ให้ถือปฏิบตั ต
ิ ำมหนังสือ
สังกำร ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452ลง
วันที่ 27พฤษภำคม2541เรือ
่ ง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
กรณี จำ้ งแรงงำน ให้ถือปฏิบ ัติตำมกฎหมำย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำง
แรงงำน
2) พระรำชบัญญัตแ
ิ รงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2541

รวม
รวม
รวม

352,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

240,000 บำท
210,000 บำท

1.1.2 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
1) โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กและเยำวชนใน เขต
อบต.ลำดหญ้ำ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรของเด็กและเยำวชนใน เขต อบต.ลำดหญ้ำ โดยจ่ำยเป็ น
ค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีอ
่ บรม ค่ำใช้จำ่ ยใน
พิธีเปิ ดและปิ ดกำรอบรม ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำ
ประกำศนียบัตร
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือสำหรับผูเ้ ข้ำ
รับกำรอบรม ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ
ในกำรอบรม ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำรสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำร
อบรม ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร
ตำมหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2557
ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.(2561-2564)เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 1
หน้ำที่ 52 ลำดับที่ 1
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2) โครงกำรอบรมเพิม
่ ประสิทธิภำพภำษำอังกฤษสำหรับเด็กและ
เยำวชนในเขต อบต.ลำดหญ้ำ

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโครงกำรอบรมเพิม
่
ประสิทธิภำพภำษำอังกฤษสำหรับเด็กและ เยำวชนในเขต อบต.ลำด
หญ้ำโดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่
อบรม ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ดกำรอบรม ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน
และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือสำหรับผูเ้ ข้ำ
รับกำรอบรม ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ
ในกำรอบรม ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำรสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำร
อบรม ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร
ตำมหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2557 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.(2561-2564)หน้ำที1
่ 62
ลำดับที่ 5
1.1.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
(รำยจ่ำยเพือ
่ ซ่อมแซมบำรุงรักษำเพือ
่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณี เป็ นกำรจ้ำงเหมำทัง้ ค่ำสิง่ ของและค่ำแรงงำน ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณี ทอ
ี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ เป็ น
ผูด
้ ำเนินกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เองให้ปฏิบ ัติ
ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ ยจำกค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิง่ ของทีซ
่ ื้อมำใช้ในกำรบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ ให้จำ่ ยจำกค่ำวัสดุ
1.2 ค่ำวัสดุ
1.2.1 วัสดุสำนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
สัน
้ เช่น กระดำษ เครือ
่ งเขียน กระดำษอัดสำเนำ กระดำษพิมพ์ดด
ี
หมึกโรเนียว กระดำษแฟกซ์ กระดำษคำร์บอน สิง่ พิมพ์ทไี่ ด้จำกกำร
ซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น (ส่วนกำรศึกษำ)
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1.2.2 วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

20,000 บำท

รวม

112,000 บำท

รวม

62,000 บำท

จำนวน

11,000 บำท

จำนวน

51,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ ( Card memory Chip )
เมำส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ ตอ
่ พ่วงสำหรับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี ำคำต่อหน่ วยไม่เกิน 20,000 บำท
ฯลฯ ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
2. งบลงทุน
2.1 ค่ำครุภณ
ั ฑ์
2.2.1 ครุภ ัณฑ์สำนักงำน
ค่ำจัดซื้อตูเ้ หล็ก แบบ 2 บำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ 2 บำน จำนวน 2 ตู้
รำคำตูล้ ะ 5,500 บำท
คุณลักษณะตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภ ัณฑ์ จำกแผนพัฒนำท้องถิน
่
4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 261 ลำดับที่ 5
2.2.2 ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับสำนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำน
สำนักงำน รำคำ 17,000 บำท จำนวน 3 เครือ
่ ง
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่ วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2
core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
ิ ำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.4 GHz
โดย มีควำมเร็วสัญญำณนำฬก
จำนวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่ วยควำมจำแบบ Cache
Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB
- มีหน่ วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จำนวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียดแบบ
FHD (1920x1080)
- สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth(จำกแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564เพิม
่ เติม
ครัง้ ที2
่ หน้ำ 85 ลำดับที่ 1
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2.2 ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมำรำม

รวม

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม

5,157,713 บำท

รวม
รวม
จำนวน

704,203 บำท
704,203 บำท

จำนวน

164,112 บำท

รวม
รวม

1,993,410 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นรำยจ่ำยเพือ
่ ปรับปรุงทีด
่ น
ิ รวมถึงรำยจ่ำยเพือ
่ ดัดแปลง
ต่อเติมหรือปรับปรุงสิง่ ก่อสร้ำง ซึง่ ทำให้ทด
ี่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง มี
้
มูลค่ำเพิม
่ ขึน

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.งบบุคลำกร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิน
่ ประปี พ.ศ 2562
จำนวน 2อัตรำจำนวน12เดือน เป็ นเงิน 540,091บำท
1.1.2 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน เป็ น
เงิน 164,112 บำท
2. งบดำเนินงำน
2.1 ค่ำใช้สอย

540,091 บำท

928,010 บำท

2.1.1 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
1) โครงกำรจัดกิจกรรมเพือ
่ ส่งเสริมกำรเรียนรูแ
้ ละพัฒนำกำรของเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรโครงกำรจัดกิจกรรมเพือ
่ ส่งเสริมกำร
เรียนรูแ
้ ละพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก โดยจ่ำย
เป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธี
เปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ในกำรฝึ กอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล หรือ
ของรำงวัล เงินรำงวัล พิธีทำงศำสนำ ค่ำมหรสพ ค่ำป้ ำยโครงกำร
ป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร
ตำมหนังสือ่ สั่งกำร ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยใน
กำรฝึ กอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 ตำม
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 1 หน้ำ 53
ลำดับที่ 2
2) โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่
ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ป้ ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมหนังสือ่ สั่งกำร
ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
(2561-2564) หน้ำที1
่ 63 ลำดับที7
่

หน้า100

วันทีพ
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3) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ

จำนวน

378,010 บำท

รวม
จำนวน

1,065,400 บำท

รวม
รวม

108,600 บำท
108,600 บำท

จำนวน

108,600 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำได้แก่
1.เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมำรำม ตัง้ ไว้ 245,000 บำท
2.ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี ตัง้ ไว้ 9,400 บำท
3.ค่ำอุปกรณ์ กำรเรียนสำหรับเด็กศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรร
มำรำม อัตรำคนละ 200 บำท/ปี ตัง้ ไว้ 9,400 บำท
4.ค่ำเครือ
่ งแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ปี ตัง้ ไว้ 14,100
บำท
5.ค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียนสำหรับเด็กศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กวัดเย็น
สนิทธรรมำรำม อัตรำคนละ 430 บำท/ปี ตัง้ ไว้ 20,210บำท
6.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับเด็กศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กวัดเย็นสนิท
ธรรมำรำม (คนละ1,700 บำทต่อปี ) ตัง้ ไว้ 79,900 บำท
ตำมหนังสือ กระทรวงมหำดไทยด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 53 ลำดับที่ 2
“ทัง้ นี้จะเบิกจ่ำยต่อเมือ่ ได้รบั กำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิน
่ ”
2.2 ค่ำวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรอำหำรเสริม (นม)
สำหรับเด็กศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมำรำมและเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน
้ พื้นฐำน(สพฐ.) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561
3. งบลงทุน
3.1 ค่ำครุภณ
ั ฑ์
3.1.1 ครุภ ัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเครือ
่ งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตัง้ หรือชนิดแขวน
(มีระะบบฟอกอำกำศ)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดซื้อเครือ
่ งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
ชนิดติดตัง้ หรือชนิดแขวน (มีระะบบฟอกอำกำศ) ขนำด 26,000 บี
ทียู รำคำเครือ
่ งละ 36,200 บำท จำนวน 3 เครือ
่ ง
จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภ ัณฑ์ สำนักงบประมำณ มกรำคม
2561จำกแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ.
2561-2564 หน้ำ 87 ลำดับที่ 5

1,065,400 บำท
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4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1.) โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข

รวม
รวม

2,351,500 บำท
2,351,500 บำท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

115,000 บำท

จำนวน

1,896,000 บำท

จำนวน

220,500 บำท

รวม
รวม
รวม

70,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำอุดหนุนตำมโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพ
ติดและอบำยมุข โรงเรียนระดับประถมศึกษำสังกัด สพฐ.ในเขตพิน
้
ที่ อบต.ลำดหญ้ำ เป็ นไปตำมหนังสือ
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนำยน 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน
่ ด่วนมำก ที่ มท
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2560
3)เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิน
่ พ.ศ.2559ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 251 ลำดับที่ 7
2) โครงกำรอำหำรเสริมนม ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กค่ำยสุรสีห์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำอุดหนุนตำมกำรดำเนินโครงกำรค่ำอำหำรเสริม(นม)
สำหรับ
เด็กเล็กค่ำยสุรสีห์ หมูท
่ ี่ 1 เช่น ค่ำอำหำรเสริม(นม)
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้ำ 249 ลำดับที่ 5
3) โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน สพป.ในเขตลำดหญ้ำ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำอุดหนุนตำมกำรดำเนินโครงกำรค่ำอำหำรกลำงวัน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำสังกัด (สพฐ.)เช่น ค่ำอำหำร
กลำงวันตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 168 ลำดับที่ 12
4) โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กค่ำยสุรสีห์ฯ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำอุดหนุนตำมกำรดำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวัน
สำหรับเด็กเล็กค่ำยสุรสีห์ หมูท
่ 1
ี เช่น ค่ำอำหำรกลำงวัน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้ำ 167 ลำดับที่ 11

งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์ลำดหญ้ำ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำอุดหนุนตำมกำรดำเนินโครงกำรเฝ้ ำระวังภำวกำรณ์
เจริญเติบโตของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์ลำดหญ้ำ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้ำ 248 ลำดับที่ 4

70,000 บำท
70,000 บำท

หน้า102

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/8/2561 16:22:50

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับสำธำรณสุข

รวม

1,440,000 บำท

รวม
รวม

1,300,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

1,000,000 บำท

2. งบเงินอุดหนุ น

รวม

140,000 บำท

เงินอุดหนุ น

รวม

140,000 บำท

จำนวน

140,000 บำท

1.งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำใช้สอย

1,300,000 บำท

1.1.1 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
1) โครงกำร "จังหวัดสะอำด"
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโครงกำร ""จังหวัดสะอำด
โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีอ
่ บรม
ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ดกำรอบรม ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม ค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ในกำรอบรม ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ที่
ใช้บรรจุเอกสำรสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่
4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 1 หน้ำ 63 ลำดับที่ 1
2) โครงกำรเพิม
่ ประสิทธิภำพจิตอำสำพัฒนำและแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ
่
กำรดำเนินงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขในชุมชน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ
่
กำรดำเนินงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขในชุมชน โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ย
เกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด
ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุ
เอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ที่
จำเป็ นในกำรสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2557 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ
196 ลำดับที่ 4

เงินอุดหนุนเอกชน
สำหรับสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพระรำชดำริดำ้ นสำธำรณสุข
เพือ
่ อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ
่ ำ้ น หมูท
่ ี่ 1-7 ในกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรพระรำชดำริดำ้ นสำธำรณสุข หมูบ
่ ำ้ นละ 20,000 บำท ถือ
ปฏิบ ัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4
ปี พ.ศ.2561-2564เพิม
่ เติมครัง้ ที2
่ หน้ำ 84 ลำดับที่ 1
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งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอืน
่

รวม

110,000 บำท

รวม
รวม

110,000 บำท

จำนวน

110,000 บำท

รวม

3,585,200 บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,689,200 บำท
1,689,200 บำท

จำนวน

42,000 บำท

1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จำนวน 12 เดือน เป็ นเงิน
264,500 บำท

จำนวน

264,500 บำท

1.1.4 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ค่ำครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำง จำนวน
12 เดือน เป็ นเงิน 29,400 บำท

จำนวน

29,400 บำท

1.งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนขั บ้ำตำมปณิธำน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ ำจุฬำภรณ์ วลัยลักษณ์ ฯ

110,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรโครงกำรสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนขั บ้ำตำมปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ ำจุฬำภรณ์ วลัยลักษณ์ ฯ โดยจ่ำยเป็ นค่ำป้ ำยโครงกำร
้
ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยง และกำรขึน
ทะเบียนสัตว์ ฯลฯ และค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆทีจ่ ำเป็ นสำหรับโครงกำร ตำม
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ
74 ลำดับที่ 1

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเครำะห์
1. งบบุคลำกร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิน
่ ประจำปี 4อัตรำจำนวน12
เดือนเป็ นเงิน 1,353,300 บำท
โดยจ่ำยให้กบั พนักงำนส่วนท้องถิน
่ ดังนี้
ประเภท อำนวยกำร
จำนวน 1 ตำแหน่ ง
ประเภท วิชำกำรชำนำญกำร จำนวน 1 ตำแหน่ ง
ประเภท วิชำกำรปฏิบ ัติกำร จำนวน 2 ตำแหน่ ง
ประเภท ทั่วไปปฏิบ ัติงำน/ชำนำญงำน จำนวน 1 ตำแหน่ ง
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนlส่วนตำบลจังหวัดกำญจนบุรี
เรือ
่ งหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคลองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล (แก้ไขเพิม
่ เติม)พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที่
17 มีนำคม พ.ศ.2559 (กองสวัสดิกำรสังคม)
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ ง

1,353,300 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่ ง ดังนี้ ผูอ
้ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร
สังคม ในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท จำนวน12 เดือน เป็ นเงิน
42,000 บำท
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2.1 ค่ำใช้สอย
2.1.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำ
ซักฟอก ค่ำกำจัดสิง่ ปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สน
ิ (ยกเว้น
ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรจ้ำงเหมำ
โฆษณำและเผยแพร่ขำ่ วทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
หรือสิง่ พิมพ์ตำ่ งๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำง
แรงงำน ฯลฯ
กรณี จำ้ งเหมำบริกำร ให้ถือปฏิบตั ต
ิ ำมหนังสือสังกำร ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27พฤษภำคม 2541 เรือ
่ ง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
กรณี จำ้ งแรงงำน ให้ถือปฏิบตั ต
ิ ำมกฎหมำย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำง
แรงงำน
2) พระรำชบัญญัตแ
ิ รงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
(กองสวัสดิกำรสังคม)

รวม

1,200,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

2.1.2 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
1) ค่ำใช้จำ่ ยเดินทำงไปรำชกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ
่ กั
ค่ำบริกำรจอดรถณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็ นในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำน และพนักงำนจ้ำง ทีเ่ ดินทำงไป
ประชุม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร ตำมหนังสือ่ สั่ง
กำร ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555
(กองสวัสดิกำรสังคม)
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2) โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์และงำนวันผูส
้ งู อำยุแห่งชำติเฉลิมพระ
เกียรติ

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์และ
งำนวันผูส
้ งู อำยุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ย
เกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด
ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์
ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ค่ำ
กระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นในกำรสำหรับกำรจัดทำ
โครงกำร ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัตผ
ิ ส
ู้ งู อำยุ พ.ศ. 2546
2) พระรำชบัญญัตผ
ิ ส
ู้ งู อำยุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
อปท.พ.ศ.2559 (กองสวัสดิกำรสังคม)ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 172 ลำดับที่ 3

3) โครงกำรปันยิม
้ สร้ำงสุขผูส
้ งู อำยุตำมรอยวิถีแห่งควำมพอเพียง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดโครงกำรปันยิม
้ สร้ำงสุขผูส
้ งู อำยุตำม
รอยวิถีแห่งควำมพอเพียง โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และ
กำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน
และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นในกำรสำหรับกำรจัดทำ
โครงกำร ตำมพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัตผ
ิ ส
ู้ งู อำยุ พ.ศ. 2546
2) พระรำชบัญญัตผ
ิ ส
ู้ งู อำยุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
อปท.พ.ศ.2559 (กองสวัสดิกำรสังคม)ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี
พ.ศ.2561-2564เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 45 ลำดับที่ 2

หน้า106

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/8/2561 16:22:50

4) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ คนชรำ และ
คนพิกำร

จำนวน

300,000 บำท

2.1.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณี เป็ นกำรจ้ำงเหมำทัง้ ค่ำสิง่ ของและค่ำแรงงำน ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้ซอย ส่วนกรณี ทอ
ี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ เป็ น
ผูด
้ ำเนินกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เองให้ปฏิบ ัติ
ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ ยจำกค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิง่ ของทีซ
่ ื้อมำใช้ในกำรบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ ให้จำ่ ยจำกค่ำวัสดุ

จำนวน

50,000 บำท

3. ค่ำวัสดุ
3.1 วัสดุสำนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
เช่น กระดำษ เครือ
่ งเขียน กระดำษอัดสำเนำ กระดำษพิมพ์ดด
ี หมึก
โรเนียว กระดำษแฟกซ์ กระดำษคำร์บอน สิง่ พิมพ์ทไี่ ด้จำกกำรซื้อ
หรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ ถือปฏิบตั ต
ิ ำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น (กองสวัสดิกำรสังคม)

รวม
จำนวน

600,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำ โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ คนชรำ และคนพิกำร โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ย
เกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด
ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ
ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นในกำรสำหรับกำรจัดทำ
โครงกำร ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที1
่ 9
พฤษภำคม 2541 เรือ
่ ง ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ (กองสวัสดิกำรสังคม)ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่
4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 1 หน้ำ 62 ลำดับที่ 1

100,000 บำท
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3.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของที่
มีลกั ษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
เช่น แปรง ไม้กวำด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ำ น้ำยำล้ำงจำน
กระดำษชำระ สำหรับห้องสุขำ น้ำยำดับกลิน
่ ฯลฯ ถือปฏิบ ัติตำม
พระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น (กองสวัสดิกำรสังคม)

จำนวน

400,000 บำท

3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของโดย
สภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้ เช่น หมึก
พิมพ์สำหรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ ( Card memory Chip )
เมำส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ ตอ
่ พ่วงสำหรับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี ำคำต่อหน่ วยไม่เกิน 20,000 บำท
ฯลฯ ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 (กองสวัสดิกำรสังคม)

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม

96,000 บำท

จำนวน

75,000 บำท

จำนวน

21,000 บำท

4. งบลงทุน
4.1 ค่ำครุภณ
ั ฑ์

96,000 บำท

4.1.1 ครุภ ัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อตูเ้ หล็ก 4 ชัน
้
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อตูเ้ หล็ก 4 ชัน
้ จำนวน 2 ตู้
ซื้อตำมรำคำท้องตลำดเนื่องจำกไม่มใี นบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภ ัณฑ์
จำกแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 259 ลำดับที่ 1
4.1.2 ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
้
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เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก
๊ สำหรับงำน
ประมวลผล * รำคำ 21,000 บำท คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่ วยประมวลผลกลำง (CPU)ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2
core) จำนวน1 หน่ วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
ดีกว่ำ ดังนี้
1)ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยควำมจำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อย
ิ ำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ
กว่ำ 2 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬก
3.0 GHz และมีหน่ วยประมวลผลด้ำนกรำฟิ ก
(GraphicsProcessing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 8 แกน หรือ
2)ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อย
ิ ำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ
กว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬก
ิ ำได้ในกรณี ทต
2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
่ สัญญำณนำฬก
ี่ อ
้ งใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
- มีหน่ วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1
TB หรือ ชนิด Solid State Driveขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120
GB จำนวน 1 หน่ วย
- มีจอภำพทีร่ องรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel
และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตัง้ ภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จำนวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อแบบ HDMIหรือ VGAจำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1ช่อง - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth จำกแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี
เพืม
่ เติมครัง้ ที2
่ พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 92 ลำดับที่ 19

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนเหล่ำกำชำด
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของ
เหล่ำกำชำดจังหวัด ตำมหนังสือสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด
กำญจนบุรี
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 9616
ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2553 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
(กองสวัสดิกำรสังคม) ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้ำ 256 ลำดับที่ 3

รวม

5,000 บำท

รวม
รวม

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

5,000 บำท
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แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน

รวม
รวม
รวม
จำนวน

7,885,300 บำท

1.1.2 เงินประจำตำแหน่ ง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่ งพนักงำน ดังนี้ ผูอ
้ ำนวยกำรกอง
ช่ำง ในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท รวม12 เดือน

จำนวน

42,000 บำท

1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จำนวน 12 เดือน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนlส่วนตำบลจังหวัดกำญจนบุรี
เรือ
่ งหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคลองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล (แก้ไขเพิม
่ เติม)พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที1
่ 7
มีนำคม พ.ศ. 2559 (กองช่ำง)

จำนวน

902,000 บำท

1.1.4 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ค่ำครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำง

จำนวน

132,000 บำท

รวม
รวม

1,526,300 บำท
50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม

502,800 บำท

จำนวน

170,000 บำท

1.งบบุคลำกร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิน
่ ประจำปี 6 อัตรำ จำนวน
12 เดือน

2. งบดำเนินงำน
2.1 ค่ำตอบแทน
2.1.1 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

3,059,000 บำท
3,059,000 บำท
1,983,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผูบ
้ ริหำร พนักงำนอบต.
ตำมสิทธิทค
ี่ วรจะได้รบั ตำมระเบียบและหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
1) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนำยน 2559 เรือ
่ ง ประเภทและอัตรำเงินบำรุงกำรศึกษำและ
ค่ำเล่ำเรียน
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภำพันธ์ 2559 เรือ
่ ง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกีย่ วกับ
กำรศึกษำบุตร
(กองช่ำง)
2.2 ค่ำใช้สอย
2.2.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำ
ซักฟอก ค่ำกำจัดสิง่ ปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สน
ิ (ค่ำเช่ำ
ทีด
่ น
ิ ) (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกีย่ วกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ขำ่ วทำงวิทยุ กระจำยเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิง่ พิมพ์ตำ่ งๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ฯลฯ
กรณี จำ้ งเหมำบริกำร ให้ถือปฏิบตั ต
ิ ำมหนังสือสังกำร ดังนี้ หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภำคม 2541 เรือ
่ ง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (กองช่ำง)
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2.2.2 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ
่ กั
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็ นในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำน และพนักงำนจ้ำง ทีเ่ ดินทำงไป
ประชุม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร ตำมหนังสือ่ สั่ง
กำร ดังนี้ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555
(กองช่ำง)
2.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
(รำยจ่ำยเพือ
่ ซ่อมแซมบำรุงรักษำเพือ
่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณี เป็ นกำรจ้ำงเหมำทัง้ ค่ำสิง่ ของและค่ำแรงงำน ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณี ทอ
ี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ เป็ น
ผูด
้ ำเนินกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เองให้ปฏิบ ัติ
ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ ยจำกค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิง่ ของทีซ
่ ื้อมำใช้ในกำรบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ ให้จำ่ ยจำกค่ำวัสดุ
(กองช่ำง)
-ซ่อมบำรุงยำนพำหนะ รถยนต์ดเี ซล 1 คัน คิดเป็ น 12,800 บำท
-ซ่อมบำรุงทรัพย์สน
ิ อืน
่ ๆๆ คิดเป็ น 200,000 บำท
2.3 ค่ำวัสดุ
2.3.1 วัสดุสำนักงำน

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

212,800 บำท

รวม

961,500 บำท

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

450,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดหำวัสดุสำนักงำนตำมปกติมอ
ี ำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสัน
้ สัน
้ เช่น กระดำษ เครือ
่ งเขียน กระดำษอัดสำเนำ
กระดำษพิมพ์ดด
ี หมึกโรเนียว กระดำษแฟกซ์ กระดำษคำร์บอน
สิง่ พิมพ์ทไี่ ด้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ ถือปฏิบ ัติตำม
พระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 (กองช่ำง)
2.3.2 วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
ได้แก่ หลอดไฟฟ้ ำ หลอดไฟ ฟิ วส์ เทปพันสำยไฟ สำยไฟฟ้ ำ ปลัก
๊
ไฟฟ้ ำ สวิตช์ไฟฟ้ ำ ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 (กองช่ำง)
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2.3.3 วัสดุกอ
่ สร้ำง

จำนวน

200,000 บำท

2.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
สิง่ ของทีม
่ ลี กั ษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสัน
้ เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน อะไหล่รถยนต์
และรถจักรยำนยนต์ หัวเทียน ฯลฯ ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึง
รำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น (กองช่ำง)

จำนวน

100,000 บำท

2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จำนวน

41,500 บำท

จำนวน

5,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุกอ
่ สร้ำง รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
เช่น ไม้ตำ่ งๆ ค้อน คีม ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปำ ท่อต่ำงๆ ทรำย
ปูนซีเมนต์ กระเบือ
้ ง ฯลฯ ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 (กองช่ำง)
(กองช่ำง)

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
สิง่ ของทีม
่ ลี กั ษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสัน
้ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครือ
่ ง ฯลฯ
ถือปฏิบตั ต
ิ ำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุ
ของหน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม
่ เติม
ถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 (กองช่ำง)
-รถยนต์บรรทุกขนำดไม่เกิน1 ตัน เครือ
่ งยนต์ดเี ซล จำนวน 1 คัน
เป็ นเงิน 41,500.00 บำท
2.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
สิง่ ของทีม
่ ลี กั ษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสัน
้ เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำแถบบันทึกเสียงหรือสภำพ รูปสีหรือ
ขำวดำ ทีไ่ ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ผ้ำทีใ่ ช้เขียนป้ ำย พูก
่ น
ั สี ค่ำแบบ
พิมพ์โฆษณำหรือประชำสัมพันธ์ฯลฯ ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 (กองช่ำง)
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2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม

12,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

รวม

3,300,000 บำท

รวม

3,300,000 บำท

จำนวน

3,000,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือ
จำนบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ ( Card
memory Chip ) เมำส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ ตอ
่ พ่วงสำหรับ
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี ำคำต่อ
หน่ วยไม่เกิน 20,000 บำท ฯลฯ ถือปฏิบตั ต
ิ ำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 (กองช่ำง)
2.3.8 วัสดุอน
ื่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุอน
ื่ ๆ รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ลี กั ษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้ ได้แก่
มิแตอร์น้ำ -ไฟฟ้ ำ ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น (กองช่ำง)ถือปฏิบ ัติตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
2.4 ค่ำสำธำรณู ปโภค
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำโทรศัพท์พื้นฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ฯลฯ และให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จำ่ ยเพือ
่ ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและ
้ เกีย่ วกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครือ
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน
่ ง ค่ำเช่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย ฯลฯ
(กองช่ำง)
3. งบลงทุน
3.1 ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
3.1.1 ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำบำรุงและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
รำยจ่ำยเพือ
่ ปรับปรุงทีด
่ น
ิ รวมถึงรำยจ่ำย ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
้
ปรับปรุงสิง่ ก่อสร้ำง ซึง่ ทำให้ทด
ี่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง มีมลู ค่ำเพิม
่ ขึน
3.1.2 ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนทีจ่ ำ่ ยให้แก่เอกชน นิตบ
ิ ค
ุ คลหรือ
บุคคลภำยนอกเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน รำยจ่ำยเพือ
่ จ้ำงออกแบบ
จ้ำงควบคุมงำนทีจ่ ำ่ ยให้แก่เอกชนหรือนิตบ
ิ ค
ุ คล
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งำนไฟฟ้ ำถนน

รวม
รวม

1,241,000 บำท

รวม

1,241,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

2) ติดตัง้ โคมไฟแสงสว่ำงถนน (LED) หมูท
่ ี่ 1
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำติดตัง้ โคมไฟแสงสว่ำงถนน (LED) หมูท
่ ี่ 1 จำนวน
40 ชุดพร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนและรำยละเอียด อบต.
ลำดหญ้ำกำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำตำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่
4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 51 ลำดับที่ 21

จำนวน

500,000 บำท

3) ติดตัง้ เสำพร้อมโคมไฟฟ้ ำถนนสำธำรณะ บริเวณทำงหลวงหมำยเลข
3500 หมูท
่ ี่ 4

จำนวน

491,000 บำท

รวม
รวม
รวม

640,000 บำท

จำนวน

540,000 บำท

1.งบลงทุน
1.1 ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
1.1.1 ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค
1) ติดตัง้ โคมไฟฟ้ ำแสงสว่ำงถนน (LED) บริเวณบ้ำนพักทหำรพรำน
หมูท
่ ี่ 2
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำติดตัง้ โคมไฟฟ้ ำแสงสว่ำงถนน (LED) บริเวณ
บ้ำนพักทหำรพรำน หมูท
่ ี่ 2 จำนวน 20 ชุดพร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนและรำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำกำหนด ตำม พ.ร.บ.
สภำตำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564
เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 52 ลำดับที่ 23

1,241,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำติดตัง้ เสำพร้อมโคมไฟฟ้ ำถนนสำธำรณะ บริเวณทำง
หลวงหมำยเลข 3500 หมูท
่ ี่ 4 จำนวน11 ต้นพร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนและรำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำกำหนด ตำม พ.ร.บ.
สภำตำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564
เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 52 ลำดับที่ 22

งำนสวนสำธำรณะ
1. งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำ
ซักฟอก ค่ำกำจัดสิง่ ปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สน
ิ
(ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำร
จ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ขำ่ วทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพ หรือสิง่ พิมพ์ตำ่ งๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ ประกัน
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงแรงงำน ฯลฯ จ้ำงเหมำคนสวน
กรณี จำ้ งเหมำบริกำร ให้ถือปฏิบตั ต
ิ ำมหนังสือสังกำร ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภำคม 2541 เรือ
่ ง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ กรณี จำ้ งแรงงำน ให้ถือปฏิบตั ต
ิ ำม
กฎหมำย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำง
แรงงำน
2) พระรำชบัญญัตแ
ิ รงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

640,000 บำท
540,000 บำท
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1.2 ค่ำวัสดุ
วัสดุกำรเกษตร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุกำรเกษตร รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ สิง่ ของทีม
่ ี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอ
ี ำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิน
้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน
้
เช่น ปุ๋ ย ยำป้ องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืช และสัตว์ วัสดุเพำะ
ชำ สปริงเกลอร์ ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
1.รำยจ่ำยเพือ
่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รำยจ่ำยเพือ
่ จัดหำสิง่ ของทีใ่ ช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3.รำยจ่ำยทีต
่ อ
้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็ นต้น (สำนักงำนปลัด) ถือปฏิบ ัติตำม
พระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
1. งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำ
ซักฟอก ค่ำกำจัดสิง่ ปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สน
ิ
(ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำร
จ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ขำ่ วทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพ หรือสิง่ พิมพ์ตำ่ งๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ ประกัน
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงแรงงำน ฯลฯ
กรณี จำ้ งเหมำบริกำร ให้ถือปฏิบตั ต
ิ ำมหนังสือสังกำร ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภำคม 2541 เรือ
่ ง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
กรณี จำ้ งแรงงำน ให้ถือปฏิบตั ต
ิ ำมกฎหมำย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำง
แรงงำน
2) พระรำชบัญญัตแ
ิ รงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รวม

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม

360,000 บำท

รวม
รวม

360,000 บำท
360,000 บำท

จำนวน

360,000 บำท
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1.งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนอำเภอเมืองกำญจนบุรี

รวม

25,000 บำท

รวม
รวม

25,000 บำท
25,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

รวม
รวม
รวม

1,210,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนอำเภอเมือง/
ศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ำรป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอำเภอเมือง
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี ประจำปี งบประมำณ 2562 ตำมหนังสือที่ กจ.
0118/1813 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2561
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ประกำศ ณ วันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ.2559

งำนส่งเสริมและสนับสนุ นควำมเข้มแข็งชุมชน
1.งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำใช้สอย

1,210,000 บำท
1,210,000 บำท

1.1.1รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
1) กำรดำเนินงำนศูนย์พฒ
ั นำครอบครัว
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำน
ศูนย์พฒ
ั นำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ย
เกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด
ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุ
เอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับ
กำรจัดทำโครงกำร ตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่
4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 154 ลำดับที่ 13
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2) โครงกำร รักน้ำ รักป่ ำ รักษำแผ่นดิน

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

800,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรรักน้ำรักป่ ำรักษำ
แผ่นดิน โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำม
ระเบียบ และหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564
เพิม
่ เติมฉบับที่ 1 หน้ำ 60 ลำดับที่ 1
3) โครงกำรจัดฝึ กอบรมและทัศนศึกษำดูงำนกลุม
่ อำชีพ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรจัดฝึ กอบรมและทัศน
ศึกษำดูงำนกลุม
่ อำชีพ เพือ
่ กำรส่งเสริมพัฒนำควำมเพือ
่ กำรพัฒนำ
ครอบครัวแก่ประชำชนในพื้นที่ กำรเสริมสร้ำงอำชีพ และแก้ไข
ปัญหำครอบครัว โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำร
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมระเบียบ และหนังสือ่ สั่ง
กำร ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่
4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 149 ลำดับที่ 2
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4) โครงกำรดำเนินกำรของศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรดำเนินกำรของศูนย์
ปรองดองสมำนฉันท์ระดับท้องถิน
่ เพือ
่ กำรจัดกิจกรรม เพือ
่ สร้ำง
ควำมรูร้ กั สำมัคคีของประชำชนในชุมชน กำรจัดกิจกรรมอันเป็ นกำ
รพิทกั รักษำไว้ซงึ่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ อันเป็ นทีย่ ด
ึ เหนี่ยว
และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชำชนชำวไทยทัง้ ชำติ กำรจัด
ฝึ กอบรม ประชุม ชี้แจงทำควำมเข้ำใจ เพือ
่ สร้ำงทัศนคติและ
จิตสำนึกทีด
่ งี ำมในกำรอยูร่ ว่ มกันอย่ำงสมำนฉันท์ โดยเน้นกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในชุมชน กำรจัดกิจกรรมและโครงกำรใน
กำรปกป้ องสถำนบันสำคัญของชำติ โดยเฉพำะสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ จัดทำสนับสนุน
โครงกำรปกป้ องสถำนบันสำคัญของชำติและให้ประชำชนได้มส
ี ว่ น
ร่วมในกิจกรรม โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำร
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำม
ระเบียบ และหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลง
วันที่ 31 กรกฎำคม 2557 เรือ
่ ง กำรปกป้ องสถำบันสำคัญของชำติ

5) โครงกำรปกป้ องสถำบันของชำติ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรปกป้ องสถำบันของชำติ
โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่
ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำ
ประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำ
หนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ค่ำ
กระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำร
จัดทำโครงกำรตำมระเบียบ และหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่
4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 154 ลำดับที่ 12
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6) โครงกำรฝึ กอบรมส่งเสริมอำชีพ

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำโครงกำรฝึ กอบรมส่งเสริมอำชีพ
กลุม
่ สตรี เพือ
่ กำรส่งเสริมภำวะผูน
้ ำแก่สตรีในหมูบ
่ ำ้ นและพัฒนำสตรี
ในด้ำนต่ำงๆ กำรให้ควำมรูเ้ พือ
่ กำรพัฒนำสตรีในพื้นที่ กำรส่งเสริม
กำรจัดตัง้ ศูนย์ให้กำรช่วยเหลือสำหรับนโยบำยทีเ่ น้นและมุง่
ผลสัมฤทธิ ์ โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิง่ พิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมระเบียบ และหนังสือ่ สั่ง
กำร ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่
4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 148 ลำดับที่ 1
7) โครงกำรสภำเด็กและเยำวชน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดโครงกำรสภำเด็กและเยำวชน โดย
จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ย
ในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำ
ประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำ
หนังสือ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ค่ำ
กระเป๋ ำหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ ำยโครงกำร ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ น
สำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมระเบียบ และหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 1
หน้ำ 60 ลำดับที่ 3
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แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำใช้สอย

รวม

250,000 บำท

รวม

250,000 บำท

รวม

250,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

1.1.1 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
1) โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนนักเรียนเครือข่ำยลำดหญ้ำ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
เยำวชนนักเรียนเครือข่ำยลำดหญ้ำ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ ง
เขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำอำหำร ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
หรือของรำงวัล เงินรำงวัล ค่ำป้ ำยโครงกำร ป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำ
อุปกรณ์ กำรแข่งขัน ค่ำอุปกรณ์ กำรกีฬำหรือกรีฑำ ค่ำชุดนักกีฬำ
หรือชุดนักกรีฑำ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเบีย้
เลี้ยง ค่ำเช่ำทีพ
่ กั ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร
ตำมหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564
หน้ำ 179 ลำดับที่ 10
2) โครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำนันทกำร เพือ
่ สร้ำงควำมรูร้ กั สำมัคคีของ
ประชำชนในชุมชน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำนันท
กำร เพือ
่ สร้ำงควำมรูร้ กั สำมัคคีของประชำชนในชุมชน โดยจ่ำยเป็ น
ค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ด
และปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร
ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำอำหำร ค่ำโล่
หรือถ้วยรำงวัล หรือของรำงวัล เงินรำงวัล ค่ำป้ ำยโครงกำร ป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำอุปกรณ์ กำรแข่งขัน ค่ำอุปกรณ์ กำรกีฬำ หรือ
กรีฑำ ค่ำชุดนักกีฬำ หรือชุดนักกรีฑำ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำ
พำหนะเดินทำง ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำเช่ำทีพ
่ กั ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับ
กำรจัดทำโครงกำร ตำมหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564
เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 1 หน้ำ 54 ลำดับที่ 3

หน้า120

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/8/2561 16:22:50

3) โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ/กำรออกกำลังกำย และ
กำรตรวจสุขภำพ/สมรรถภำพทำงกำย

จำนวน

50,000 บำท

รวม

635,000 บำท

1. งบดำเนินงำน

รวม

600,000 บำท

1.1 ค่ำใช้สอย

รวม

600,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรเล่นกีฬำ/กำรออกกำลังกำย และกำรตรวจสุขภำพ/สมรรถภำพ
ทำงกำย โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิง่ พิมพ์ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ
ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำอำหำร ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล หรือของ
รำงวัล เงินรำงวัล ค่ำป้ ำยโครงกำร ป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำอุปกรณ์
กำรแข่งขัน ค่ำอุปกรณ์ กำรกีฬำ หรือกรีฑำ ค่ำชุดนักกีฬำ หรือชุด
นักกรีฑำ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำ
เช่ำทีพ
่ กั ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมหนัง
สือ่ สั่งกำร ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี
พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 1 หน้ำ 55 ลำดับที่ 4

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน
่

1.1.1 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
1) โครงกำรจัดกิจกรรมเพือ
่ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่ง
กำรเรียนรู ้ และกำรอนุรกั ษ์ ภูมป
ิ ญ
ั ญำท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดกิจกรรมเพือ
่
ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งกำรเรียนรู ้ และกำร
อนุรกั ษ์ ภูมป
ิ ญ
ั ญำท้องถิน
่ โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และ
กำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน
และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำ
อุปกรณ์ ตำ่ งๆ ในกำรฝึ กอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล หรือของรำงวัล
เงินรำงวัล พิธีทำงศำสนำ ค่ำมหรสพ ค่ำป้ ำยโครงกำร ป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำม
หนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564
หน้ำ 177 ลำดับที่ 8

หน้า121

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/8/2561 16:22:50

2) โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำปริวำสกรรม

จำนวน

50,000 บำท

3) โครงกำรจัดงำนประเพณี ลอยกระทง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดงำนประเพณี
ลอยกระทง โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิง่ พิมพ์ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ในกำร
ฝึ กอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล หรือของรำงวัล เงินรำงวัล พิธีทำง
ศำสนำ ค่ำมหรสพ ค่ำป้ ำยโครงกำร ป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท.
พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ
170 ลำดับที่ 1

จำนวน

400,000 บำท

4) โครงกำรจัดงำนวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำนวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
เช่น วันมำฆบูชำ,วันวิสำขบูชำ,วันอำฬำหบูชำ,วันเข้ำพรรษำ,วัน
ออกพรรษำ โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิง่ พิมพ์ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ตำ่ งๆ ในกำร
ฝึ กอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล หรือของรำงวัล เงินรำงวัล พิธีทำง
ศำสนำ ค่ำมหรสพ ค่ำป้ ำยโครงกำร ป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท.
พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ
173 ลำดับที่ 4

จำนวน

50,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโครงกำรเข้ำร่วมกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำปริวำสกรรม โดยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ย
เกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด
ค่ำวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดต่อสือ่ สำร ค่ำเช่ำ
อุปกรณ์ ตำ่ งๆ ในกำรฝึ กอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล หรือของรำงวัล
เงินรำงวัล พิธีทำงศำสนำ ค่ำมหรสพ ค่ำป้ ำยโครงกำร ป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร ตำม
หนังสือ่ สั่งกำร ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำของ อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้ำ 175 ลำดับที่ 6
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2.งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนตำมโครงกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
อุดหนุนโครงกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นโครงกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร ตำม
ระเบียบ และหนังสือ่ สั่งกำร ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559 ตำม
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 250 ลำดับที่ 1

รวม
รวม

35,000 บำท
35,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

รวม
รวม
รวม

9,910,000 บำท

จำนวน

282,000 บำท

2) ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ บริเวณถนนบ้ำนทุง่ นำนำงหรอก หมูท
่ ี่ 3
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ บริเวณถนนบ้ำนทุง่ นำนำง
หรอก หมูท
่ ี่ 3 โดยวำงท่อ ค.ส.ล. มอก. ชัน
้ 3 ขนำด o 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพัก รวมควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 119 เมตร ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนและรำนละเอียด อบต.ลำดหญ้ำกำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำ
ตำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 และตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติม
ครัง้ ที่ 2 หน้ำ 64 ลำดับที่ 7

จำนวน

498,000 บำท

3) ก่อสร้ำงธนำคำรน้ำใต้ดน
ิ บริเวณสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลลำดหญ้ำ

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
งบลงทุน
ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค
1) ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำสนำมกีฬำ บ้ำนลำดหญ้ำ
หมูท
่ ี่ 1

9,910,000 บำท
9,910,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำสนำมกีฬำ
บ้ำนลำดหญ้ำ หมูท
่ ี่ 1 ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 85 เมตร หนำ
0.15 เมตร พร้อมหูชำ้ ง หรือรวมพื้นทีผ
่ วิ จรำจรไม่น้อยกว่ำ 525
ตำรำงวำ ก่อสร้ำงตำมแบบและรำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำกำหนด
ตำม พ.ร.บ. สภำตำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 24 ลำดับที่ 31

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงธนำคำรน้ำใต้ดน
ิ บริเวณสำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ หมูท
่ ี่ 4 ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนและ
รำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำกำหนด ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี
พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 64 ลำดับที่ 6
4) ก่อสร้ำงป้ ำยประชำสัมพันธ์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงป้ ำยประชำสัมพันธ์ โครงสร้ำงเหล็กพื้นป้ ำย
ตำข่ำย ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 5.5 เมตร จำนวน 7 ป้ ำย
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนและรำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำกำหนด ตำม
พ.ร.บ. สภำตำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 80 ลำดับที่ 7
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5) ก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์ บริเวณโรงกรองประปำ บ้ำนจันอุย หมูท
่ ี่
5 เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์ บริเวณโรงกรองประปำ
บ้ำนจันอุย หมูท
่ ี่ 5 ขนำดกว้ำง 18.00 เมตร ยำว 42 เมตร พร้อม
ก่อสร้ำง ห้องน้ำ-ส้วม ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนที่ อบต.ลำดหญ้ำ
กำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำตำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี
พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 81 ลำดับที่ 8

จำนวน

3,880,000 บำท

6) ก่อสร้ำงหลังคำคลุมสนำมเด็กเล่น ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กวัดเย็นสนิท
หมูท
่ ี่ 5
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงหลังคำคลุมสนำมเด็กเล่น ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
วัดเย็นสนิท หมูท
่ ี่ 5โครงสร้ำงเหล็กหลังคำเมทัลชีท ขนำดพื้นที่
หลังคำไม่น้อยกว่ำ 225 ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนและ
รำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำกำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำตำบล และ
อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2
หน้ำ 83 ลำดับที่ 10

จำนวน

490,000 บำท

7) ก่อสร้ำงห้องเก็บพร้อมชัน
้ วำง เครือ
่ งมือ วัสดุ อุปกรณ์ กองช่ำง
บริเวณภำยใน อำคำร 77 ปี หลวงพ่อลำใย
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงห้องเก็บพร้อมชัน
้ วำง เครือ
่ งมือ วัสดุ
อุปกรณ์ กองช่ำง บริเวณภำยใน อำคำร 77 ปี หลวงพ่อลำใย
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนและรำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำกำหนด ตำม
พ.ร.บ. สภำตำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 77 ลำดับที่ 4

จำนวน

350,000 บำท

8) ก่อสร้ำงหอถังสูงพร้อมวำงท่อเมนประปำ บ้ำนหลุมมะกอก หมูท
่ ี่ 6

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

450,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงหอถังสูงพร้อมวำงท่อเมนประปำ บ้ำนหลุม
มะกอก หมูท
่ ี่ 6 โดยก่อสร้ำงหอถังขนำดจุ 15 ลูกบำศก์เมตร สูง 15
เมตร จำนวน 1 ถัง พร้อมวำงท่อประธำนพีวีซี ขนำด o 3 นิ้วและ
o 2 นิ้ว ชัน
้ 8.5 รวมควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 350 เมตร ก่อสร้ำงตำม
แบบแปลนและรำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำกำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำ
ตำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 และตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติม
ครัง้ ที่ 2 หน้ำ 62 ลำดับที่ 4
9) ก่อสร้ำงอำคำร พร้อมติดตัง้ เครือ
่ งกรองน้ำดืม
่ บริเวณบ้ำนพักรูปตัว
ยูหน้ำแฟลต
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงอำคำร พร้อมติดตัง้ เครือ
่ งกรองน้ำดืม
่ บริเวณ
บ้ำนพักรูปตัวยูหน้ำแฟลต โดยก่อสร้ำงอำคำรโครงเหล็กหลังคำ
เมทัลชีท ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 4 เมตร ติดตัง้ เครือ
่ งกรองน้ำ
1 ระบบ ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนและรำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำ
กำหนดตำม พ.ร.บ. สภำตำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี
พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2หน้ำ 63 ลำดับที่ 5
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10) ต่อเติมอำคำรสำนักงำน บริเวณห้องกองคลัง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำต่อเติมอำคำรสำนักงำน บริเวณห้องกองคลัง
โครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคำโครงเหล็กมุงเมทัลชีท ขนำด
กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 10 เมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนและ
รำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำ กำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำตำบล และ
อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2
หน้ำ 82 ลำดับที่ 9

จำนวน

980,000 บำท

11) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหน้ำโรงเรียนบ้ำนท่ำหวี
เชือ
่ มทำงหลวง 323 หมูท
่ ี่ 4

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

496,000 บำท

13) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนข้ำงสวนสบำย บ้ำนหนองแก หมูท
่ ี่ 7
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำปรับปรุงผิวจรำจรถนนข้ำงสวนสบำย บ้ำนหนองแก
หมูท
่ ี่ 7 โดยก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง
5.00 เมตร ยำว 180 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือรวมพื้นทีผ
่ วิ
จรำจรไม่น้อยกว่ำ 900 ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนและ
รำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำกำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำตำบล และ
อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตำม
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ
24 ลำดับที่ 30

จำนวน

496,000 บำท

14) ปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์ รอบศำลำ 77 ปี หลวงพ่อลำใย

จำนวน

468,000 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหน้ำโรงเรียน
บ้ำนท่ำหวี เชือ
่ มทำงหลวง 323 หมูท
่ ี่ 4 ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 6.00
เมตร ยำว 120 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือรวมพื้นทีผ
่ วิ จรำจรไม่
น้อยกว่ำ 720 ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนและรำยละเอียด
อบต.ลำดหญ้ำกำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำตำบล และ อบต. พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 21 ลำดับที่
27
12) ปรับปรุงผิวจรำจรถนน สำยบ้ำนหนองแกบน หมูท
่ ี่ 7
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำปรับปรุงผิวจรำจรถนน สำยบ้ำนหนองแกบน หมูท
่ ี่ 7
โดยก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร คอนกรีตเสริมเหล็กขนำด กว้ำง 5.00
เมตร ยำว180 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือรวมพื้นทีผ
่ วิ จรำจรไม่
น้อยกว่ำ 900 ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนและรำยละเอียด
อบต.ลำดหญ้ำกำหนด ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 25 ลำดับที่ 32

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์รอบศำลำ77 ปี หลวงพ่อลำใย ขนำด
พื้นทีค
่ อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 652.50 ตำรำงเมตร หนำ
0.15 เมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนและรำยละเอียด อบต.ลำดหญ้ำ
กำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำตำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี
พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 78 ลำดับที่ 5
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แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
1.งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำใช้สอย
1.1.1 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

รวม

900,000 บำท

รวม

900,000 บำท

รวม

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

800,000 บำท
800,000 บำท

(รำยจ่ำยเพือ
่ ซ่อมแซมบำรุงรักษำเพือ
่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณี เป็ นกำรจ้ำงเหมำทัง้ ค่ำสิง่ ของและค่ำแรงงำน ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอยส่วนกรณี ทอ
ี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ เป็ น
ผูด
้ ำเนินกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เองให้ปฏิบ ัติ
ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ ยจำกค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิง่ ของทีซ
่ ื้อมำใช้ในกำรบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ ให้จำ่ ยจำกค่ำวัสดุ
1.2 ค่ำสำธำรณู ปโภค
ค่ำไฟฟ้ ำ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำไฟฟ้ ำสำหรับสถำนีสบ
ู น้ำด้วยไฟฟ้ ำ จำนวน 2
สถำนี
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แผนงำนงบกลำง
งบกลำง

รวม
รวม
รวม
จำนวน

12,136,721 บำท

2) เบีย้ ยังชีพผูส
้ งู อำยุ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผส
ู้ งู อำยุ ตำมระเบียบและหนังสั่งกำรดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ
่ กำร
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2548
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน
่ ที่ มท 0891.3/ว
2429 ลงวันที่ 6 ธันวำคม 2554 เรือ
่ ง แจ้งแนวทำงกำรจัดสรร
งบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ โครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้
แก่ผส
ู้ งู อำยุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2555 เพิม
่ เติม ตำม
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 197 ลำดับที่ 1

จำนวน

8,200,000 บำท

3) เบีย้ ยังชีพคนพิกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเบีย้ ยังชีพให้แก่คนพิกำร ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร
ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ
่ กำร
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2548
2)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที่ 24 มิถุนำยน 2559เรือ
่ ง แนวทำงกำรจ่ำยเบีย้ ควำมพิกำร ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบีย้ ควำม
พิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2553(ฉบับ
ที่ 2)พ.ศ.2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564
หน้ำ 197 ลำดับที่ 2

จำนวน

2,600,000 บำท

4) เบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์

จำนวน

72,000 บำท

งบกลำง
งบกลำง
1 ) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงกรณี
นำยจ้ำงในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงทีอ
่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จะต้องจ่ำยเพือ
่ อุดหนุนเงินค่ำเบีย้ ประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
ตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 เรือ
่ ง กำรจ่ำยเบีย้
ประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท
0809.5/ว 81ลงวันที1
่ 0กรกฎำคม 2557เรือ
่ ง ประกำศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต.เรือ
่ งมำตรฐำนทั่วไปเกีย่ วกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 3)

เพือ
่ จ่ำยเป็ นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผป
ู้ ่ วยเอดส์ ตำมบัญชีรำยชือ
่ ทีไ่ ด้รบั
อนุม ัติจำกผูบ
้ ริหำร ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ
่ กำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2548ข้อ16และข้อ17ตำมหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ทีม
่ ท 0891.3/ว1381ลง
วันที่ 2กรกฎำคม2558 ตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้ำ 197 ลำดับที่ 3

12,136,721 บำท
12,136,721 บำท
220,000 บำท
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5) สำรองจ่ำย
เพือ
่ สำรองจ่ำย เป็ นรำยจ่ำยทีต
่ ง้ ั ไว้เพือ
่ ใช้จำ่ ยกรณี ฉุกเฉินทีม
่ ส
ี ำ
้ หรือบรรเทำปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชน
ธำรณภัยเกิดขึน
เป็ นส่วนรวมเท่ำนัน
้ ตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215ลงวันที6
่
มิถุนำยน2559เรือ
่ งซักซ้อมแนวทำงกำรใช้จำ่ ยงบประมำณเพือ
่
ช่วยเหลือประชำชนกรณี เกิดสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0891.2/
ว76 ลงวันที1
่ 3 มกรำคม 2558 เรือ
่ งกำรเตรียมกำรป้ องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยหนำว
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลง
วันที1
่ 1สิงหำคม 2558 เรือ
่ งกำรเตรียมกำรป้ องกันและแก้ไขปัญหำ
ป้ องกันอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่ ำไหลหลำก และดินถล่ม
4)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท
0891.2/ว 843ลงวันที่ 28เมษำยน 2559 เรือ
่ งกำรเตรียมกำร
ป้ องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
5)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท
0891.4/ว2360ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558 เรือ
่ งกำรเตรียมควำม
พร้อมเพือ
่ จัดกำรปัญหำไฟป่ ำและหมอกควันประจำปี 2559
6)หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท0808.2/ว 3358ลง
วันที่ 2ตุลำคม 2553
7)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท
0891.2/ว76ลงวันที1
่ 3มกรำคม2558เรือ
่ งกำรเตรียมกำรป้ องกัน
และแก้ไขปัญหำภัยหนำว

6) รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับกำรบริหำรส่วนตำบล
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับกำร
บริหำรส่วนตำบลไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 30 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่
ได้รบั จำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ตำมประกำศ และ
หนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ เรือ
่ ง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำร
จังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลในกำรให้บริกำร
สำธำรณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2552
2) ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรือ
่ ง กำร
กำหนด หลักเกณฑ์เพือ
่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ ในระดับ
ท้องถิน
่ หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ 0808.2/ว 3616 ลงวันที่
24 มิถุนำยน 2559 เรือ
่ ง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ตำม
แผนพัฒนำท้องถิน
่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 198 ลำดับที่ 4

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

450,000 บำท
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7) เงินช่วยพิเศษ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินช่วยพิเศษในกรณี ทพ
ี่ นักงำน ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ ถึงแก่ควำมตำยในระหว่ำง
รับรำชกำร ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0013.4/ว
1765 ลงวันที่ 3 มิถุนำยน 2537

จำนวน

120,000 บำท

8) เงินสมทบกองทุนบำเหน็ จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน
่ (กบท.)

จำนวน

374,721 บำท

เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิน
่ (ก.บ.ท.) ตำมพระรำชบัญญัตบ
ิ ำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2500 โดยคำนวณตัง้ จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของ
ประมำณกำรรำยรับทุกประเภทประจำปี ตำมงบประมำณรำยจ่ำย
ทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม
่ ผ
ี อ
ู้ ท
ุ ศ
ิ ให้/เงินบริจำคและเงิน
อุดหนุน) ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้
หนังสือสำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน
่
ด่วนมำก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันทีท
่ ี่ 21 กรกฎำคม 2559
เรือ
่ ง ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็ จบำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิน
่ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560

