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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ จะได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่
มีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 33,460,507.97 บาท
1.1.2 เงินสะสม 5,966,384.72 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 17,089,910.81 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน - โครงการ รวม - บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จํานวน - โครงการ รวม - บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง

-

บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 36,754,651.08 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

145,101.77 บาท
173,645.40 บาท
172,891.76 บาท
บาท
86,250.00 บาท
1,940.00 บาท
16,899,073.15 บาท
19,275,840.00 บาท
86,400.00 บาท

2
(3) รายจ่ายจริง จานวน 28,057,380.94 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
10,590,272.50
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)
8,859,755.00
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 4,904,387.54
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
1,657,460.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
2,045,505.90
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

33,000.00 บาท
-

บาท

33,000.- บาท
2,022,000.00 บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

2.1 รายรับ
รายรับจริง
ปี 2560

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

151,241.26

143,000.00

143,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

367,259.20

209,700.00

209,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

282,294.15

260,000.00

260,000.00

10,000.00

10,000.00

166,720.00

194,500.00

194,500.00

1,550.00

10,000.00

10,000.00

969,064.61

827,200.00

827,200.00

18,803,586.85

18,472,800.00

19,004,800.00

18,803,586.85

18,472,800.00

19,004,800.00

18,840,997.00

20,700,000.00

20,168,000.00

18,840,997.00

20,700,000.00

20,168,000.00

รวม 38,613,648.46

40,000,000.00

40,000,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

-

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

12,409,917.20 14,155,360.00 14,385,420.00

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ 10,464,302.00 11,278,080.00 11,329,600.00
ค่าจ้างชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

6,613,703.40

9,195,560.00

8,077,980.00

3,526,380.00

3,520,000.00

4,165,400.00

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

-

-

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

1,770,780.00

1,851,000.00

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

20,000.00
2,021,600.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 34,785,082.60 40,000,000.00 40,000,000.00

5
ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร
1. เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562

40,000,000.00 บาท (1)

2. งบประมาณรายจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง ตามรายการดังนี้
รายการ
2.1

เงินเดือนพนักงาน

2.2

เงินเพิ่มอื่นๆ

จานวนเงิน (บาท)
6,185,680.00
396,000.00

(1) เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
(2) เงินประจําตําแหน่ง
2.3

0
396,000.00

เงินค่าจ้าง

1,473,720.00

(1) เงินจ้างพนักงานจ้าง

1,365,600.00

(2) เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
2.4

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนที่เป็นสวัสดิการ

108,120.00
1,213,200.00

(1) เงินจ่ายเบีย้ กันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นทีพ่ ิเศษ
(2) เงินค่าเช่าบ้าน
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร/การศึกษาบุตร

0
211,600.00
89,700.00

(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

0

(5) เงินตอบแทนพิเศษอื่น เป็นกรณีพิเศษ

646,200.00

(6) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงาน

198,300.00

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวมค่าใช้จ่ายเงินเดือน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง

68,000.00
9,268,600.00

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 {(2)/(1)*100} =

(2)
23.17 %

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น

6

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

10,001,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

583,970

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,386,500

แผนงานสาธารณสุข

1,442,990

แผนงานสังคมสงเคราะห์

884,840

แผนงานเคหะและชุมชน

2,220,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

529,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

465,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4,100,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,385,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

40,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน

งบ

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

5,446,960

2,283,300

7,730,260

เงินเดือน (ฝุายการเมือง)

2,743,920

0

2,743,920

เงินเดือน (ฝุายประจํา)

2,703,040

2,283,300

4,986,340

1,634,260

497,000

2,131,260

ค่าตอบแทน

331,660

270,000

601,660

ค่าใช้สอย

807,600

142,000

949,600

ค่าวัสดุ

210,000

85,000

295,000

ค่าสาธารณูปโภค

285,000

0

285,000

58,000

45,800

103,800

ค่าครุภัณฑ์

58,000

45,800

103,800

งบรายจ่ายอื่น

20,000

0

20,000

รายจ่ายอื่น

20,000

0

20,000

งบเงินอุดหนุน

16,000

0

16,000

เงินอุดหนุน

16,000

0

16,000

7,175,220

2,826,100

10,001,320

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

รวม

8
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

งบ

งบบุคลากร

รวม

225,480

225,480

225,480

225,480

241,890

241,890

ค่าตอบแทน

121,190

121,190

ค่าใช้สอย

120,700

120,700

11,600

11,600

ค่าครุภัณฑ์

11,600

11,600

งบเงินอุดหนุน

105,000

105,000

เงินอุดหนุน

105,000

105,000

583,970

583,970

เงินเดือน (ฝุายประจํา)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
แผนงานการศึกษา

งาน

งานบริหารทั่วไป
งบ
เกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

รวม

567,000

650,280

0

1,217,280

567,000

650,280

0

1,217,280

379,440

2,166,180

60,000

2,605,620

149,440

0

0

149,440

90,000

1,201,060

60,000

1,351,060

140,000

965,120

0

1,105,120

งบเงินอุดหนุน

0

1,563,600

0

1,563,600

เงินอุดหนุน

0

1,563,600

0

1,563,600

946,440

4,380,060

60,000

5,386,500

เงินเดือน (ฝุายประจํา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
แผนงานสาธารณสุข
งบ
งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจํา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

336,360
336,360
831,630
28,030
743,600
60,000
275,000
275,000
1,442,990

336,360
336,360
831,630
28,030
743,600
60,000
275,000
275,000
1,442,990

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจํา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน

งบ

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
572,160
572,160
267,680
47,680
220,000
45,000

รวม
572,160
572,160
267,680
47,680
220,000
45,000

เงินอุดหนุน

45,000
884,840

รวม

45,000
884,840
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบ

งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

งานไฟฟ้า
ถนน

รวม

1,248,060

0

0

1,248,060

1,248,060

0

0

1,248,060

609,500

0

346,000

955,500

ค่าตอบแทน

189,500

0

0

189,500

ค่าใช้สอย

210,000

0

346,000

556,000

ค่าวัสดุ

210,000

0

0

210,000

งบเงินอุดหนุน

0

17,000

0

17,000

เงินอุดหนุน

0

17,000

0

17,000

1,857,560

17,000

346,000

2,220,560

เงินเดือน (ฝุายประจํา)
งบดาเนินงาน

รวม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งบ

รวม

งบดาเนินงาน

529,400

529,400

ค่าใช้สอย

529,400

529,400

529,400

529,400

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ

งาน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

225,000
225,000
225,000

รวม

240,000
240,000
240,000

465,000
465,000
465,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบ

งาน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

50,000
50,000
4,050,000
4,050,000
4,100,000

50,000
50,000
4,050,000
4,050,000
4,100,000

แผนงานงบกลาง
งบ

งาน

งบกลาง

รวม

งบกลาง
งบกลาง
รวม

14,385,420
14,385,420
14,385,420

14,385,420
14,385,420
14,385,420
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอพล
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,00,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียด
ตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
งบกลาง

ยอดรวม
10,585,290.00
10,001,320.00
583,970.00
10,929,290.00
5,386,500.00
1,442,990.00
884,840.00
2,220,560.00
529,400.00
465,000.00
4,100,000.00
4,100,000.00
0
0
14,385,420.00
14,385,420.00

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

40,000,000.00
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่..............................................................

(ลงนาม) ………………………………………
(นายวิชาญ
มหาราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่
อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม) ……………………………………..…
(………….…………………………….)
นายอําเภอพล

วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 13:51:49
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอ พล จังหวัดขอนแก่น
รายรับจริง
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีปูาย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับการผิดสัญญา

ประมาณการ
ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

58,468.00
74,524.15
8,523.00
141,515.15

62,310.00
74,207.31
9,684.00
146,201.31

67,087.00
73,544.26
10,610.00
151,241.26

60,000
74,000
9,000
143,000

0.00 %
0.00 %
0.00 %

60,000
74,000
9,000
143,000

1,959.40
1,868.00
150,680.00

1,668.40
1,330.00
153,100.00

1,513.20
6,783.00
154,680.00

2,000
3,000
153,000

0.00 %
0.00 %
0.00 %

2,000
3,000
153,000

0.00

0.00

0.00

1,000

0.00 %

1,000

260.00
140.00
34,202.00

240.00
50.00
60,162.00

530.00
120.00
184,073.00

200
200
30,000

0.00 %
0.00 %
0.00 %

200
200
30,000
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ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าจําหน่ายเศษของ
เงินที่มีผู้อุทิศให้
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ปี 2558
10,000.00

รายรับจริง
ปี 2559
10,000.00

ประมาณการ
ปี 2560
10,000.00

ปี 2561
10,000

ยอดต่าง (%)

0.00 %

ปี 2562
10,000

6,800.00

8,000.00

8,200.00

7,000

0.00 %

7,000

360.00
790.00
0.00
207,059.40

400.00
720.00
1,020.00
236,690.40

350.00
1,000.00
10.00
367,259.20

300
2,000
1,000
209,700

0.00 %
0.00 %
0.00 %

300
2,000
1,000
209,700

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

10,000
10,000

0.00 %

10,000
10,000

273,983.17
6,680.00
280,663.17

261,163.47
71,642.00
332,805.47

269,574.15
12,720.00
282,294.15

250,000
10,000
260,000

0.00 %
0.00 %

250,000
10,000
260,000

0.00
16,116.00

0.00
2,000.00

0.00
3,470.00

2,000
2,000

0.00 %
0.00 %

2,000
2,000
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รายรับจริง

ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รายได้จากทุนอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา

ประมาณการ

ปี 2558
89,900.00
0.00
104,550.00
210,566.00

ปี 2559
12,300.00
0.00
144,500.00
158,800.00

ปี 2560
15,000.00
0.00
148,250.00
166,720.00

ปี 2561
50,000
500
140,000
194,500

2,150.00
0.00
2,150.00

600.00
0.00
600.00

1,550.00
0.00
600.00

5,000
5,000
0

389,766.60
7,615,518.48
3,449,188.57
164,353.58
1,476,725.68

385,691.23
7,900,129.64
3,461,663.40
159,616.15
1,438,526.10

582,573.52
8,350,631.44
3,494,660.84
151,619.83
1,459,158.45

450,000
8,170,800
3,400,000
150,000
1,500,000

ยอดต่าง (%)

0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00 %
0.00 %

0.00
1.62
8.82
0.00
-100.00

%
%
%
%
%

ปี 2562
50,000
500
140,000
194,500
5,000
5,000
0
450,000
8,302,800
3,700,000
150,000
0
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ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด
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ปี 2558
2,543,751.06
2,050.00

รายรับจริง
ปี 2559
3,094,281.54
2,050.00

ประมาณการ
ปี 2560
3,516,400.14
0.00

42,711.84

47,027.13

63,187.15

50,000

0.00 %

50,000

355,390.68

247,402.05

214,751.48

250,000

0.00 %

250,000

701,967.00

1,075,821.00

970,274.00

1,100,000

0.00 %

1,100,000

16,741,423.49

17,812,208.24

18,803,586.85

18,472,800

7,415,451.00

6,671,016.00

18,840,997.00

20,700,000

7,415,451.00
24,998,828.21

6,671,016.00
25,358,321.42

18,840,997.00
38,613,648.46

20,700,000
40,000,000

ยอดต่าง (%)
ปี 2561
3,400,000 47.06 %
2,000 0.00 %

ปี 2562
5,000,000
2,000

19,004,800
-2.57 %

20,168,000
20,168,000
40,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

40,000,000

บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชําระภาษี
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชําระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วง
มาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วง
มาแล้ว โดยประเมินจากจํานวนโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม
จํานวน

143,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

74,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

รวม
จํานวน

209,700 บาท
2,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

153,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

200 บาท

จํานวน

200 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าจาหน่ายเศษของ
ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
รายได้จากทุนอื่นๆ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

300 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

รวม
จํานวน

260,000 บาท
250,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน
รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท
194,500 บาท
2,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

500 บาท

จํานวน
รวม
จํานวน

140,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ภาษีสรรพสามิต
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงแร่
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
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19,004,800 บาท
450,000 บาท
8,302,800 บาท
3,700,000 บาท
150,000 บาท
5,000,000 บาท
2,000 บาท
50,000 บาท
250,000 บาท
1,100,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
20,168,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
จํานวน 20,168,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทา
1.เงินอุดหนุนทั่วไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จานวน 4,021,615 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยอาศัยยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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2.เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จานวน 845,045 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ คนละ 7.37 บาท ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ดังนี้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กนักเรียน จํานวน 359 คน
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 687,915.80 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ เด็กเล็กจํานวน 82 คน
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 157,128.40 บาท
3.เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จานวน 1,837,800 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ คนละ 20 บาท ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ดังนี้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กนักเรียน จํานวน 359 คน
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,436,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ เด็กเล็กจํานวน 82 คน
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 401,800 บาท
4.เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 84,000 บาท
ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้ปุวยเอดส์ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวน
ผู้ปุวยเอดส์ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ
5.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จานวน 10,118,400 บาท
เพื่อรองรับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 และ
ได้ขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อปท.ไว้แล้ว ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อมูลจํานวน
ผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ
6.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
จานวน 2,544,000 บาท
เพื่อรองรับสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบต.แล้ว ใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคํานวณ
จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ
7.เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 717,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ็ก จํานวน 2 อัตรา
เป็นเงิน 530,280 บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพ็กใหญ่ เด็กเล็กจํานวน 82 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 139,400 บาท
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(ใช้ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 13:35:27
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสถานศึกษา สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพ็กใหญ่ เด็กเล็ก จํานวน 42 คน (ใช้ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
เป็นเงิน 47,460 บาท
- ค่าหนังสือเรียน
อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จํานวน 42 คน เป็นเงิน 8,400 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จํานวน 42 คน เป็นเงิน 8,400 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี จํานวน 42 คน เป็นเงิน 12,600 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาทต่อปี จํานวน 42 คน เป็นเงิน 18,060 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

453,118.00
37,338.00
37,338.00

511,908.00
41,950.00
41,950.00

514,080.00
42,120.00
42,120.00

514,080.00
42,120.00
42,120.00

0 %
0 %
0 %

514,080
42,120
42,120

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

0 %

86,400

2,059,200.00

2,059,200.00

2,059,200.00

2,059,200.00

0 %

2,059,200

2,673,394.00

2,741,408.00

2,743,920.00 2,743,920.00

1,834,011.00
109,200.00

1,294,300.00
121,800.00

1,601,827.00
167,435.00

1,715,760.00
168,000.00

2,743,920
5.77 %
0 %

1,814,800
168,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินอื่นๆ
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการและทรัพย์สินภายในอาคาร
สํานักงาน อบต.

ปี 2558
731,880.00
48,000.00
67,200.00
2,790,291.00
5,463,685.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
571,340.00
48,000.00
79,800.00
2,115,240.00
4,856,648.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
587,040.00
2.25 %
40,860.00 -11.89 %
84,000.00
0 %
2,595,660.00
5,339,580.00

ปี 2560
572,760.00
45,660.00
84,000.00
2,471,682.00
5,215,602.00

22,250.00

6,000.00

0.00

40,000.00

453.15 %

221,260

0.00
70,800.00
300.00
93,350.00

0.00
77,400.00
0.00
83,400.00

0.00
42,000.00
19,600.00
61,600.00

10,000.00
101,000.00
59,000.00
210,000.00

0 %
-58.42 %
-1.02 %

10,000
42,000
58,400
331,660

286,096.00

315,185.00

301,134.00

381,200.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

75,600

ปี 2562
600,240
36,000
84,000
2,703,040
5,446,960
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ค่าจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าบริเวณ อบต.
ตัดต้นไม้ริมทางสาธารณะ ดูแลรักษาบ่อ
บําบัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

90,000

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
อบต. และให้บริการผู้มาติดต่องาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

90,000

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่ง
อย่างใด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

18,375.00

20,120.00

16,650.00

60,000.00

0 %

60,000

0.00

0.00

0.00

50,000.00

300 %

200,000

234,036.00

254,884.00

214,352.00

300,000.00

-50 %

150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558
โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
ในการอํานวยการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หรือการจ้างขององค์กรท้องถิ่นระดับอําเภอ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
โครงการรักน้ํา รักปุา รักษาแผ่นดิน
โครงการอบรมธรรมาภิบาลกับบริหารงาน
ท้องถิ่น
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
คณะผู้บริหาร ส.อบต. และบุคลากร
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
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ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

14,000

20,935.00
559,442.00

75,495.60
681,684.60

72,061.26
604,197.26

100,000.00
943,700.00

-20 %

80,000
807,600
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ปี 2558
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

56,296.00
2,000.00
7,090.00
0.00
45,440.00
18,190.00
3,880.00
0.00
132,896.00

125,652.70
606.00
8,950.00
0.00
49,060.00
5,770.00
590.00
0.00
190,628.70

101,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
100,000.00
20,000.00
30,000.00
20,000.00
321,000.00

-50.5
0
-50
0
-20
-50
-33.33
-50

%
%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ

53,255.00
0.00
2,100.00
0.00
57,060.00
6,050.00
1,460.00
0.00
119,925.00

50,000
10,000
10,000
20,000
80,000
10,000
20,000
10,000
210,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

134,567.67
5,786.20
1,789.05
7,695.00
12,955.25
162,793.17
935,510.17

147,322.99
15,368.13
3,238.60
4,361.00
51,401.56
221,692.28
1,119,672.88

144,363.01
29,315.13
3,165.41
3,989.00
49,200.00
230,032.55
1,086,458.51

180,000.00
40,000.00
5,000.00
8,000.00
50,000.00
283,000.00
1,757,700.00

0
0
0
-37.5
10

%
%
%
%
%

180,000
40,000
5,000
5,000
55,000
285,000
1,634,260
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เครื่องโทรสาร
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บี
ทียู
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 6 สายนอก
16 สายใน พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ
ตู้เหล็ก 2 บาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
โต๊ะทํางาน
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2562

0.00
0.00

65,000.00
15,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00

0.00

46,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

42,000.00

0.00

0 %

0

0.00

69,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
2,590.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
11,300.00
0.00

0.00
3,700.00
5,400.00
0.00
4,950.00

11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-100
0
0
0
0

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
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พัดลมติดผนัง
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
เครื่องเสียง 450W RMS 15"
ไมโครโฟน
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิด
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แต่งพุ่มไม้ชนิดใช้
เครื่องยนต์
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
ถังต้มน้ําร้อนไฟฟูา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สําหรับงาน
สํานักงาน

ปี 2558
2,500.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00
3,100.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
0.00
0 %
0.00
0 %

ปี 2560
0.00
0.00

0.00
0.00

8,000.00
8,500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00
0.00
0.00

0.00
23,900.00
0.00

0.00
0.00
0.00

10,000.00
0.00
100,000.00

-100 %
0 %
-100 %

0
0
0

0.00

0.00

0.00

10,200.00

-100 %

0

0.00
0.00

0.00
8,500.00

11,000.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00

0.00

0.00

32,000.00

-50 %

16,000

ปี 2562
0
0
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ปี 2558

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

42,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0.00

0.00

15,990.00

0.00

0 %

0

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

7,700.00

0.00

0 %

0

18,900.00
52,990.00
52,990.00

0.00
212,300.00
212,300.00

0.00
136,740.00
136,740.00

0.00
163,200.00
163,200.00

0 %

0
58,000
58,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น

20,000
20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเอกชน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2562

16,000.00

0.00

16,000.00

16,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

16,000

30,000.00
46,000.00
46,000.00
6,498,185.17

0.00
0.00
0.00
6,188,620.88

0.00
16,000.00
16,000.00
6,454,800.51

47,500.00
63,500.00
63,500.00
7,323,980.00

-100 %

0
16,000
16,000
7,175,220

1,491,278.00
4,590.00
42,000.00
116,760.00
24,000.00
1,678,628.00
1,678,628.00

1,695,537.00
0.00
42,000.00
130,260.00
24,000.00
1,891,797.00
1,891,797.00

1,751,820.00
0.00
42,000.00
125,756.00
23,032.00
1,942,608.00
1,942,608.00

2,210,740.00
0.00
60,000.00
136,320.00
24,000.00
2,431,060.00
2,431,060.00

-6.64
0
0
3.79
-25.25

%
%
%
%
%

2,063,880
0
60,000
141,480
17,940
2,283,300
2,283,300
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่ง
อย่างใด

8,000.00

0.00

8,000.00

20,000.00

800 %

180,000

0.00
57,150.00
8,356.00
73,506.00

0.00
64,200.00
3,404.00
67,604.00

0.00
65,900.00
4,598.00
78,498.00

10,000.00
70,000.00
10,000.00
110,000.00

0 %
0 %
0 %

10,000
70,000
10,000
270,000

3,980.00

1,728.00

4,800.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

70,204.00

45,762.00

56,400.00

95,000.00

-5.26 %

90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้ทํางาน
เครื่องปรับอากาศ
ตู้เหล็ก 2 บาน
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2562

33,000.00

0.00

0.00

10,000.00

220 %

32,000

0.00
107,184.00

16,500.00
63,990.00

15,600.00
76,800.00

20,000.00
145,000.00

-50 %

10,000
142,000

51,284.05
4,878.00
1,160.00
9,900.00
67,222.05
247,912.05

41,112.00
3,770.00
0.00
15,400.00
60,282.00
191,876.00

43,091.05
0.00
290.00
29,920.00
73,301.05
228,599.05

40,000.00
10,000.00
30,000.00
60,000.00
140,000.00
395,000.00

0
-50
-66.67
-50

%
%
%
%

40,000
5,000
10,000
30,000
85,000
497,000

2,600.00
23,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
27,500.00
15,800.00

0
0
-100
0

%
%
%
%

0
0
0
15,800
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
โต๊ะทํางาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

ปี 2558
23,250.00
8,390.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
12,000.00
0.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
0.00
0 %
0.00
0 %

ปี 2560
0.00
0.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

24,564.00
110,804.00
110,804.00
2,037,344.05
8,535,529.22

0.00
12,000.00
12,000.00
2,095,673.00
8,284,293.88

0.00
0.00
0.00
2,171,207.05
8,626,007.56

0.00
43,300.00
43,300.00
2,869,360.00
10,193,340.00

0 %

0
45,800
45,800
2,826,100
10,001,320

0.00
0.00
0.00

196,080.00
196,080.00
196,080.00

201,660.00
201,660.00
201,660.00

218,280.00
218,280.00
218,280.00

3.3 %

225,480
225,480
225,480

ปี 2562
0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ
โครงการตั้งจุดตรวจระดับตําบลช่วงเทศกาล
เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.เพ็กใหญ่

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

72,000.00

23.32 %

88,790

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
72,000.00

100 %
100 %

27,600
4,800
121,190

0.00

0.00

1,800.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

0.00

88,650.00

20,000.00

-50 %

10,000

70,924.61

60,624.53

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558
โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.เพ็ก
ใหญ่
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับ อบต.
โครงการอบรมเด็กนักเรียนต้นกล้าต้านยา
เสพติด
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้นกล้ายา
เสพติด
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.
อบต.เพ็กใหญ่
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน อบต.เพ็กใหญ่
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็ก
นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลเพ็กใหญ่

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

0.00

0.00

77,688.50

28,000.00

7.14 %

30,000

0.00

214,167.40

0.00

250,000.00

-100 %

0

173,192.80

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

35,700

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

30,750.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0
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รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลื่อยโซ่ยนต์
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ ขนาด 5 วัตต์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ํา

ปี 2558
244,117.41
244,117.41

รายจ่ายจริง
ปี 2559
274,791.93
274,791.93

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2560
198,888.50
198,888.50

ปี 2561
478,000.00
550,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
3,700.00

5,500.00
0.00

-100 %
0 %

0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

11,600

96,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

156,000.00

0.00

3,700.00

5,500.00

0.00

72,000.00

0.00

0.00

ปี 2562
120,700
241,890

11,600

0 %

0
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0.00
156,000.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
72,000.00
72,000.00

ปี 2560
0.00
3,700.00

ปี 2561
0.00
5,500.00

70,000.00

70,000.00

100,000.00

50,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

110,000.00

77,000.00

50,000.00

55,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

55,000

180,000.00
180,000.00
580,117.41
580,117.41

147,000.00
147,000.00
689,871.93
689,871.93

150,000.00
150,000.00
554,248.50
554,248.50

105,000.00
105,000.00
878,780.00
878,780.00

ปี 2558
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนการดําเนินงานรัฐพิธี
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอพล
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562
0
11,600

105,000
105,000
583,970
583,970
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
รวมค่าตอบแทน
วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 14:30:57

ปี 2560

ปี 2561

359,285.00
42,000.00
4,950.00
0.00
406,235.00
406,235.00

536,435.00
42,000.00
929.00
0.00
579,364.00
579,364.00

1,010,072.00
42,000.00
108,000.00
12,000.00
1,172,072.00
1,172,072.00

584,160.00
42,000.00
0.00
0.00
626,160.00
626,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00
18,000.00
18,000.00

0.00
33,000.00
33,000.00

0.00
36,000.00
36,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-10.13
0
0
0

ปี 2562

%
%
%
%

525,000
42,000
0
0
567,000
567,000

10,000.00

934.4 %

103,440

0.00
36,000.00
46,000.00

100 %
0 %

10,000
36,000
149,440
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่ง
อย่างใด
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการค่ายพุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อต้านยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียน
โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
เด็ก
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

161,050.00

231,989.00

243,950.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

87,654.00

34,098.00

77,570.00

90,000.00

-33.33 %

60,000

34,042.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

4,225.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
286,971.00

0.00
266,087.00

5,270.00
326,790.00

40,000.00
150,000.00

-75 %

10,000
90,000

16,841.00
628.00
38,575.00
3,339.00

29,610.00
4,990.00
27,660.00
0.00

31,308.00
0.00
13,740.00
5,272.00

30,000.00
20,000.00
40,000.00
0.00

0
-50
0
0

30,000
10,000
40,000
0

%
%
%
%

42
วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 14:30:57

วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้ทํางาน
ชั้นวางรองเท้า ขนาด 100x60 ซม.
ชั้นวางเอกสาร ขนาด 30x90x90 ซม.
ชั้นวางเอกสาร จํานวน 9 ช่อง
ชั้นวางเอกสารตามมุมต่าง ๆ ชั้นฟรีแร็ค 3D
โล่งไม่มีประตู
ตู้เก็บอุปกรณ์ของใช้ ขนาด 54x153x84 ซม.
ตู้เก็บเอกสาร
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ปี 2558
0.00
0.00
0.00
99,120.00
158,503.00
463,474.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00
0.00
0.00
99,360.00
161,620.00
460,707.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-60 %
50 %
-83.33 %
50 %

ปี 2560
0.00
0.00
781.00
0.00
51,101.00
413,891.00

ปี 2561
25,000.00
20,000.00
30,000.00
10,000.00
175,000.00
371,000.00

0.00
5,200.00
1,300.00
7,560.00

4,360.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0

%
%
%
%

0
0
0
0

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

3,890.00
3,100.00
0.00

0.00
0.00
5,290.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0 %
0 %
0 %

0
0
0

ปี 2562
10,000
30,000
5,000
15,000
140,000
379,440
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โต๊ะทํางาน
โต๊ะปูน ขนาด 4 ที่นั่ง
โต๊ะยาวสําหรับเด็กนั่งกินข้าว
โต๊ะวางคูลเลอร์น้ํา ขนาด 40x60x60 ซม.
โต๊ะหมู่บูชา
พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว
พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว
พัดลมปรับระดับ
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
เครื่องเล่น DVD ระบบเสียงสเตอร์ริโอ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องเสียง
โทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เตียงเด็ก ขนาด 3.5 ฟุต ขนาด
110x208x34 ซม.
ไม้วัดส่วนสูงแบบมีฐาน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องซักผ้า ขนาด 14 กิโลกรัม

ปี 2558
2,590.00
2,000.00
4,000.00
1,300.00
2,200.00
4,800.00
15,840.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2560
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,940.00

ปี 2561
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

0.00

0.00

0.00

9,000.00

-100 %

0

0.00
0.00

0.00
12,490.00

8,000.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

8,690.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ปี 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
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ตู้กับข้าว 4F 6 บาน ขนาด 44x126x170 ซม.
ตู้เย็น ขนาด 6.4 คิว 2 ประตู
อ่างล้างจาน ขนาด 2 หลุม 3 ชั้น ขนาด
50x120x80 ซม.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนดิน ทางเข้า ศพด. อบต.
เพ็กใหญ่
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

ปี 2558
3,390.00
7,590.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00
0.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
0.00
0 %
0.00
0 %

ปี 2560
0.00
0.00

3,190.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
83,340.00

27,590.00
7,600.00
59,730.00

0.00
0.00
16,940.00

0.00
0.00
9,000.00

0 %
0 %

0
0
0

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

55,000.00
138,340.00
1,008,049.00

0.00
59,730.00
1,099,801.00

0.00
16,940.00
1,602,903.00

0.00
9,000.00
1,006,160.00

0.00

0.00

0.00

473,400.00

ปี 2562
0
0

0
0
946,440

12.02 %

530,280
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่
ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย (Free wifi ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ปี 2558
0.00
0.00
0.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00
0.00
0.00
0.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
108,000.00
0 %
12,000.00
0 %
593,400.00
593,400.00

ปี 2560
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

414,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,400

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

271,200

50,843.00
0.00

58,302.00
0.00

0.00
1,715.00

54,900.00
20,000.00

45.72 %
-100 %

80,000
0

ปี 2562
108,000
12,000
650,280
650,280
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ปี 2558
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ของเด็กเล็ก
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดการเรียนการสอน
รวมค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

2,400.00

2,400.00

1,800.00

5,000.00

-100 %

0

2,600.00

30,000.00

26,600.00

26,600.00

39.1 %

37,000

34,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

224,860.00

442,400.00

506,200.00

664,700.00

1.47 %

674,460

0.00
0.00
315,503.00

0.00
0.00
533,102.00

0.00
0.00
536,315.00

0.00
80,000.00
1,265,200.00

100 %
-75 %

13,000
20,000
1,201,060

882,371.80
882,371.80
1,197,874.80

919,506.88
919,506.88
1,452,608.88

913,274.34
913,274.34
1,449,589.34

960,960.00
960,960.00
2,226,160.00

0.43 %

965,120
965,120
2,166,180

0.00
0.00

0.00
0.00

68,000.00
68,000.00

0.00
0.00

0 %

0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
สามัญ
โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ 4 กลุ่ม
สาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

0.00

161,200.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00

161,200.00
161,200.00

0.00
68,000.00

0.00
0.00

1,540,000.00

1,482,000.00

1,504,780.00

1,500,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

57,600

0.00
1,540,000.00
1,540,000.00
2,737,874.80

0.00
1,482,000.00
1,482,000.00
3,095,808.88

0.00
1,504,780.00
1,504,780.00
3,022,369.34

0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
4,319,560.00

100 %

1,476,000
1,563,600
1,563,600
4,380,060

0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา
ผู้ด้อยโอกาส
โครงการอบรมแกนนําเยาวชนวิทยากร
กระบวนการ
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนและศึกษาดูงาน
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

48,435.00

37,540.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

26,623.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

0.00
0.00

48,435.00
48,435.00

64,163.00
64,163.00

150,000.00
150,000.00

30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
3,775,923.80

0.00
0.00
0.00
48,435.00
4,244,044.88

0.00
0.00
0.00
64,163.00
4,689,435.34

0.00
0.00
0.00
150,000.00
5,475,720.00

60,000
60,000
0 %

0
0
0
60,000
5,386,500
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ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการกู้ชีพ ประจําศูนย์
กู้ชีพกู้ภัย อบต.เพ็กใหญ่
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00
0.00
0.00

281,780.00
281,780.00
281,780.00

291,000.00
291,000.00
291,000.00

311,640.00
311,640.00
311,640.00

7.93 %

336,360
336,360
336,360

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

28,030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

468,000.00

504,000.00

525,600.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

525,600

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

96,000

28,030
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ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
น้ําสาธารณะ
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล
โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์ทําความสะอาดหมู่บ้าน
เทิดพระเกียรติในวันสําคัญของชาติ
โครงการรณรงค์ทําความสะอาดหมู่บ้านใน
วันสําคัญของชาติ
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

16,130.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

428,675.00

9,800.00

10,585.00

50,000.00

-40 %

30,000

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

0.00

99,000.00

0.00

0.00

0 %

0

199,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

42,000

0.00
627,875.00

47,949.60
624,749.60

36,251.00
566,966.00

60,000.00
735,600.00

-50 %

30,000
743,600

0.00

46,520.00

44,550.00

100,000.00

-40 %

60,000

51
วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 14:30:57

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบรัดต้นแขน
ระบบดิจิตอล
ชุดบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมู่บ้าน

ปี 2558
0.00
0.00
627,875.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00
46,520.00
671,269.60

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
20,000.00
-100 %
120,000.00
855,600.00

ปี 2560
0.00
44,550.00
611,516.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

-100 %

0

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

8,000.00
11,000.00
11,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
1,000,000.00
1,000,000.00

0 %

0
0
0

165,000.00

88,000.00

55,000.00

275,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

55,000

ปี 2562
0
60,000
831,630
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โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

ปี 2558
0.00
165,000.00
165,000.00
803,875.00
803,875.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00
88,000.00
88,000.00
1,041,049.60
1,041,049.60

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
0.00
100 %
275,000.00
275,000.00
2,442,240.00
2,442,240.00

ปี 2560
0.00
55,000.00
55,000.00
957,516.00
957,516.00

0.00
0.00
0.00
0.00

289,040.00
218,160.00
507,200.00
507,200.00

296,760.00
219,000.00
515,760.00
515,760.00

317,520.00
227,760.00
545,280.00
545,280.00

5.93 %
3.53 %

336,360
235,800
572,160
572,160

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

47,680

0.00

0.00

0.00

0.00

ปี 2562
220,000
275,000
275,000
1,442,990
1,442,990

47,680
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ปี 2558
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
ตําบลเพ็กใหญ่
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการของศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV
อําเภอพล
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนการดําเนินงานของสามาชิกเหล่า
กาชาดอําเภอพล
รวมเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

26,430.00

50,000.00

-60 %

20,000

37,600.00

142,600.00

176,000.00

200,000.00

0 %

200,000

37,600.00
37,600.00

142,600.00
142,600.00

202,430.00
202,430.00

250,000.00
250,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

220,000
267,680

45,000
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รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ปี 2558
45,000.00
82,600.00
82,600.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
45,000.00
694,800.00
694,800.00

ปี 2560
45,000.00
763,190.00
763,190.00

ปี 2561
45,000.00
840,280.00
840,280.00

645,240.00
42,000.00
237,720.00
48,000.00
972,960.00
972,960.00

743,135.00
42,000.00
265,280.00
48,000.00
1,098,415.00
1,098,415.00

769,380.00
42,000.00
266,640.00
47,580.00
1,125,600.00
1,125,600.00

830,520.00
42,000.00
277,440.00
42,720.00
1,192,680.00
1,192,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

6.42
0
0.95
-1.26

ปี 2562
45,000
884,840
884,840

%
%
%
%

883,800
42,000
280,080
42,180
1,248,060
1,248,060

10,000.00

1,170 %

127,000

0.00

100 %

10,000

55
วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 14:30:57

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในลําห้วยแหล่งน้ําสาธารณะ
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดร่องระบายน้ํา
และท่อระยายน้ํา หมู่ที่ 1-11 ตําบลเพ็ก
ใหญ่
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่ง
อย่างใด
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

ปี 2558
5,850.00
11,054.00
16,904.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
27,600.00
15,850.00
43,450.00

ปี 2560
28,300.00
18,750.00
47,050.00

1,800.00

12,000.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

30,012.00

59,624.00

44,230.00

105,300.00

-24.03 %

80,000

592,000.00 1,243,400.00
663,624.00 1,287,630.00

100,000.00
245,300.00

-80 %

20,000
210,000

0.00
31,812.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
36,000.00
0 %
16,800.00
-1.79 %
62,800.00

ปี 2562
36,000
16,500
189,500
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ปี 2558
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้ทํางาน
โต๊ะทํางาน
ครุภัณฑ์สํารวจ
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์
เทปวัดระยะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

23,748.00
41,232.00
8,132.00
0.00
73,112.00
121,828.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

39,615.00
30,021.00
72,860.00
43,520.00
16,045.00
9,280.00
0.00
0.00
128,520.00
82,821.00
835,594.00 1,417,501.00

ปี 2561
30,000.00
100,000.00
100,000.00
30,000.00
260,000.00
568,100.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
33.33
0
-50
-33.33

ปี 2562

%
%
%
%

40,000
100,000
50,000
20,000
210,000
609,500

2,600.00
8,390.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00
0.00

0.00
5,000.00

0.00
0.00

15,000.00
0.00

-100 %
0 %

0
0

29,152.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
เครื่องพิมพ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9
จํานวน 5 สาย
ค่าก่อสร้างฝายดินตามโครงการ 1 วัน 500
ฝาย หมู่ที่ 3

ปี 2558
0.00
4,200.00
44,342.00
44,342.00
1,139,130.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
19,900.00
0.00
0.00
7,600.00
0.00
0.00
32,500.00
0.00
15,000.00
32,500.00
0.00
15,000.00
1,966,509.00 2,543,101.00 1,775,780.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0 %
0 %

ปี 2562
0
0
0
0
1,857,560

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

500,000.00
500,000.00
500,000.00

-100 %

0
0
0

498,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

48,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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ปี 2558
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านโคกสี
หมู่ที่ 4
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหนอง
สะแบง หมู่ที่ 6
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้าน
นาคสะดุ้ง หมู่ที่ 3
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธี Skin
Patch สายแยกทางหลวงหมายเลข 2233
ถึงหน้าเรือนจําอําเภอพล หมู่ที่ 5 , 11
ตําบลเพ็กใหญ่
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านสระบัว หมู่ที่ 1 ตําบลเพ็กใหญ่
จํานวน 3 สาย
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6 ตําบลเพ็กใหญ่
จํานวน 2 สาย

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

287,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

287,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

162,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

363,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

56,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

79,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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ปี 2558
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันดินลํา
ห้วยวังเวินตอนบน หมู่ที่ 11 ตําบลเพ็กใหญ่
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนน
แต้ หมู่ที่ 10 เชื่อมตําบลลอมคอม
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนน
หอม หมู่ที่ 8 เชื่อมถนนหมายเลข 2233
โครงการปรับปรุงสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอย อบต.เพ็กใหญ่
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ย้ายเสาไฟฟูาแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟูา
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าถนน

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

85,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

97,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

37,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

2,170,600.00
2,170,600.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,314,029.08
0.00
1,314,029.08
1,314,029.08
3,484,629.08

488,587.64
0.00
488,587.64
488,587.64
488,587.64

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

270,000.00
0.00
270,000.00
270,000.00
770,000.00

0
0

-100 %
100 %

0
17,000
17,000
17,000
17,000
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ปี 2558
งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทําการ
อบต.เพ็กใหญ่
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานสวนสาธารณะ
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ ขน กําจัดขยะมูลฝอย
ภายในตําบลเพ็กใหญ่
ค่าจ้างเหมาปรับเกรดและฝังกลบสถานที่
กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-100 %

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

63,000.00

0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

63,000.00
63,000.00
63,000.00

273,000.00

276,000.00

276,000.00

300,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0
0
0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การคัดแยกขยะ
และเพิ่มคุณค่าของเหลือใช้ในโรงเรียน
โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุเหลือใช้
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

7,317.00

16,380.00

13,564.00

0.00

0 %

0

15,780.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-48 %

26,000

296,097.00

292,380.00

289,564.00

350,000.00

0.00
0.00
296,097.00

0.00
0.00
292,380.00

0.00
0.00
289,564.00

46,000.00
46,000.00
396,000.00

-100 %

0
0
346,000

10,000.00
10,000.00
10,000.00
306,097.00
4,929,856.08

0.00
0.00
0.00
292,380.00
2,747,476.64

0.00
0.00
0.00
289,564.00
2,832,665.00

0.00
0.00
0.00
396,000.00
3,004,780.00

0 %

0
0
0
346,000
2,220,560

346,000

62
วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 14:30:57
ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดเสวนาระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับผู้นํา
โครงการจ้างแรงงานผู้ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
โครงการผู้สูงวัยยุคใหม่ จิตแจ่มใส ร่างกาย
แข็งแรง
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ตําบลเพ็กใหญ่
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่
พึ่งพาตนเอง
โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตําบล

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

19,808.00
44,243.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

110,000

26,842.00

12,249.00

15,250.00

0.00

0 %

0

13,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

13,600

0.00

20,130.00

0.00

0.00

0 %

0

46,064.00

17,498.00

0.00

50,000.00

-100 %

0
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการสานสายใยรักคนพิการ
โครงการอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
บุคลากรและศึกษาดูงาน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ผู้นําชุมชนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างและ
ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมและส่งเสริมบทบาทของ
ผู้สูงอายุ

ปี 2558
0.00
0.00
0.00
45,233.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00
0.00
0.00
33,431.00
0.00

ปี 2561
0.00
0.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100 %
100 %
-100 %
-100 %
-100 %

ปี 2560
0.00
0.00
0.00
56,411.00
0.00

ปี 2562
110,000
17,800
0
0
0

294,709.00

298,666.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

21,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

240,000

0.00

0.00

333,904.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

111,000.00

-100 %

0
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ปี 2558
โครงการอบรมและส่งเสริมปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมและส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน และการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ตําบล
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน
และประชาชน
โครงการพัฒนาสมรรถภาพการเล่นกีฬาและ
การออกกําลังกาย

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

18,100.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

0.00
490,799.00
490,799.00
490,799.00
490,799.00

0.00
381,974.00
381,974.00
381,974.00
381,974.00

0.00
423,665.00
423,665.00
423,665.00
423,665.00

30,000.00
391,000.00
391,000.00
391,000.00
391,000.00

-100 %

0
529,400
529,400
529,400
529,400

143,672.00

134,827.00

0.00

138,500.00

15.52 %

160,000

0.00

19,905.00

49,964.00

50,000.00

-100 %

0
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โครงการพัฒนาสมรรถภาพการเล่นกีฬาและ
การออกกําลังกาย
รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

143,672.00

154,732.00

49,964.00

188,500.00

0.00
0.00
154,732.00

0.00
0.00
49,964.00

0.00
0.00
188,500.00

0 %

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

88,180.00
88,180.00
231,852.00

0
0
225,000

30,000.00
30,000.00
30,000.00
184,732.00

0.00
0.00
0.00
49,964.00

30,000.00
30,000.00
30,000.00
218,500.00

-100 %

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0.00
0.00
0.00
231,852.00

0
0
0
225,000

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

100 %

ปี 2562
65,000
225,000
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ปี 2558
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บวงสรวง
เจ้าพ่อสิบกรี เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ สรงกู่เจ้า
พ่อสิบกรี วันวิสาขบูชา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชน
โครงการอบรมและส่งเสริมบทบาทของ
ผู้สูงอายุ
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

101,135.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

239,000.00

0.42 %

240,000

110,930.00

79,750.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

75,674.00

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

101,800.00

0.00

0 %

0

140,930.00
140,930.00
140,930.00
372,782.00

180,885.00
180,885.00
180,885.00
365,617.00

177,474.00
177,474.00
177,474.00
227,438.00

339,000.00
339,000.00
339,000.00
557,500.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

240,000
240,000
240,000
465,000

100 %

50,000
50,000
50,000
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ปี 2558
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 7
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาค
สะดุ้ง หมู่ที่ 3
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทําการ อบต.เพ็กใหญ่
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เพ็กใหญ่
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.เพ็ก
ใหญ่
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านเพ็กใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 11
ค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
สะแบง หมู่ที่ 6
ค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งแค
หมู่ที่ 9
ค่าขยายถนนดินลงลูกรังบ้านโคกสี หมู่ที่ 4

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

461,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

329,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

460,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

1,380,000.00

0.00

0 %

0

0.00

1,490,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

61,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

342,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

138,000.00

-100 %

0
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ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อ
พัก คสล. บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11
ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองสะแบง หมู่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกสี หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5 บริเวณแยกทางหลวง
ชนบท หมายเลข ขก 4076
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต.
เพ็กใหญ่
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านยา
นาง หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างทางเดินคสล.เชื่อม
สํานักงาน อบต.เพ็กใหญ่พร้อมร่องระบาย
น้ํา คสล.

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

178,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

45,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

254,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

113,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

452,000

0.00

0.00

445,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

467,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

125,000

0.00

0.00

0.00

262,000.00

-100 %

0
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โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมปูายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เพ็กใหญ่
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนหอม หมู่ที่ 8
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สระบัว หมู่ที่ 1
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองสะแบง หมู่ที่ 6
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
บ้านโคกสี หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาผิวดิน
หมู่บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

392,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

471,000

0.00

0.00

0.00

587,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

363,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

453,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

329,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

125,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

131,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

211,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

94,000
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โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ทํา
การ อบต.เพ็กใหญ่ (ข้างโรงเก็บท่อ)
โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานกู้ชีพ
อบต.เพ็กใหญ่
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง รับรอง
แบบแปลนงานก่อสร้าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบเงินอุดหนุน
วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 14:30:57

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

45,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

179,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

0.00
0.00
0.00
0.00

1,535,000.00
1,535,000.00
1,535,000.00
1,535,000.00

3,301,000.00
3,301,000.00
3,301,000.00
3,301,000.00

2,061,000.00
2,061,000.00
2,061,000.00
2,061,000.00

4,050,000
4,050,000
4,100,000
4,100,000
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
รวมแผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 14:30:57

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00
0.00
0.00
0.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0 %

0
0
0
0

0.00

46,555.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00
0.00

46,555.00
46,555.00
46,555.00
66,555.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
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งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
สํารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)
เงินช่วยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ (กบท.)
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน
วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 14:30:57

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-6.85
4.92
5.55
0
-73.10
-100
100

58,692.00
0.00
0.00
89,500.00
428,878.60
180,000.00
0.00

61,480.00
0.00
0.00
87,500.00
198,749.40
130,000.00
0.00

67,115.00
9,237,700.00
2,476,000.00
86,500.00
232,602.20
130,000.00
0.00

73,000.00
10,192,800.00
2,774,000.00
120,000.00
582,560.00
180,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00
917,070.60
917,070.60
917,070.60
917,070.60
20,488,553.11

ปี 2562

%
%
%
%
%
%
%

68,000
10,694,400
2,928,000
120,000
156,720
0
50,000

0.00

100 %

130,000

0.00

40,000.00

0 %

40,000

170,000.00

180,000.00

193,000.00

2.75 %

198,300

647,729.40
647,729.40
647,729.40
647,729.40
20,698,412.33

12,409,917.20
12,409,917.20
12,409,917.20
12,409,917.20
34,785,082.60

14,155,360.00
14,155,360.00
14,155,360.00
14,155,360.00
40,000,000.00

14,385,420
14,385,420
14,385,420
14,385,420
40,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
อาเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรรและ

แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 10,001,320 บาท
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,175,220 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,339,580 บาท

รวม

2,743,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
แยกรายละเอียด ดังนี้
1.เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราเดือนละ 20,400.- บาท จํานวน 12 เดือน
2.เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220.-บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อาบต.)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก อบต.รองนายก อบต. แยกรายละเอียดดังนี้
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750.- บาท จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 880.- บาท/คน จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 15:50:10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก อบต. รองนายก อบต. แยกรายละเอียด ดังนี้
1.ค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750.- บาท จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 880.-บาท/คน จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน

42,120 บาท

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. แยกรายละเอียด ดังนี้
1.ค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200.- บาท จํานวน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 2,059,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล แยกรายละเอียดดังนี้
1.ค่าตอบแทนของประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220.- บาท จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนของรองประธานสภา อบต.จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180.-บาท จํานวน 12 เดือน
3.ค่าตอบแทนของเลขานุการสภา อบต.จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200.-บาท จํานวน 12 เดือน
4.ค่าตอบแทนของสมาชิกสภา อบต.จํานวน 20 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200.-บาท จํานวน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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รวม

2,703,040 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,814,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราตามที่
ก.อบต. กําหนด จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารให้กับพนักงานส่วนตําบล ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
จานวน 600,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างจํานวน 4 อัตรา ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด อบต.)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําส่วนข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
-หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เงินอื่น ๆ
จานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งของผู้บริหาร ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ
ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท., และ ก. อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ และพนักงานได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนฯ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
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1,634,260 บาท
331,660 บาท
221,260 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) จานวน 201,260 บาท
เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ในหน่วยงานสํานักปลัด อบต. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
- หนังสือ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
2. ค่าใช้จ่ายการดาเนินการคัดเลือกของ อปท. จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก ฯลฯ รวมทั้งการสรรหาและการเลือกสรร
ลูกจ้าง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2555
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 58,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบของทางราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ค่าใช้สอย
รวม 807,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 295,600 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินภายในอาคาร จานวน 75,600 บาท
สานักงาน อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินภายในอาคารสํานักงาน อบต.
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ค่าจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าบริเวณ อบต. ตัดต้นไม้ริมทางสาธารณะ ดูแลรักษา จานวน 90,000 บาท
บ่อบาบัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าบริเวณ อบต. ตัดต้นไม้ริมทางที่สาธารณะ ดูแลรักษาบ่อบําบัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสานักงาน อบต. และให้บริการผู้มาติดต่องาน จานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน อบต. และให้บริการผู้มาติดต่อราชการกับสํานักงาน
อบต.
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาอย่างหนึ่งอย่างใด
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําปูายประชาสัมพันธ์
จัดทําวารสาร แผ่นพับ ค่าเย็บ หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าซักฟอก และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม 60,000 บาท
1. ค่ารับรอง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
2. ค่าเลี้ยงรับรอง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช และวันสําคัญอื่น ๆ เป็นค่าพานพุ่ม ค่าพวงมาลา ค่าเครื่องสักการบูชา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นอื่นที่อยู่ในประเภทนี้
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม 372,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4 /468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 99 ลําดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่
พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา
หรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่พนักงานส่วนตาบล
จานวน 8,000 บาท
และพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่พนักงานงานส่วนตําบล
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูาย ค่าวัสดุเครื่องเขียน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 104 ลําดับที่ 4
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
จานวน 14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูาย ค่าวัสดุเครื่องเขียน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (16)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่นครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ หรือ
รายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
ค่าวัสดุ

รวม 210,000 บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด แฟูม โต๊ะ เก้าอี้ น้ําดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ลําโพง ไมโครโฟน ปลั๊กไฟฟูา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู โต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง
กระจกเงา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ํารถยนต์ เบาะรถยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน เตา
น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุการเกษตร
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น กระถางต้นไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกแผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุอื่น ๆ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย และวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในกิจการ
ประปา เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟูา ถังขยะ ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
ค่าสาธารณูปโภค

รวม 285,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของสํานักงาน และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงาน และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่า
เครื่อง
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์
อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
จานวน
55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ หรือ โทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
ในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น
ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่/ปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.เพ็กใหญ่ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 100 ลําดับที่ 4
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 15:50:10

83
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

58,000 บาท

รวม

58,000 บาท

รวม

58,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สาหรับงานสานักงาน
จานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hrd Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4. มี DDR-RW หรือดีกว่า 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7. มีแปูนพิมพ์และเมาส์
8. มีจอภาพ LED หรือดีกว่า
9. มี Contrast radio ไม่น้อยกว่า 600 :1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 159 ลําดับที่ 2
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เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน๊ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล ราคาเครื่องละ 21,000 บาท
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GMz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 160 ลําดับที่ 3
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รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่าง ๆ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

16,000 บาท

รวม

16,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 16,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนองแก เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 129 ลําดับที่ 1
งานบริหารงานคลัง

รวม 2,826,100 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,283,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม 2,283,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน 2,063,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตรา ตามที่
ก.อบต. กําหนด จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 15:50:10

86
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารให้กับพนักงานส่วนตําบล ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
จานวน 141,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กําหนด จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
17,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําส่วนข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

497,000 บาท

รวม

270,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 180,000 บาท
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
จานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลพนักงาน
จ้าง ในหน่วยงานกองคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนตัวแทนประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบของทางราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 142,000 บาท
จานวน 10,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาอย่างหนึ่งอย่างใด
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําปูายประชาสัมพันธ์
จัดทําวารสาร แผ่นพับ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าซักฟอก และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน 122,000 บาท

จานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรม
สัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จานวน 32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสาร และ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหรือรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 99 ลําดับที่ 2
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ หรือ
รายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ที่ชํารุดเสียหายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
ค่าวัสดุ

รวม 85,000 บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษอัดสําเนา กระดาษพิมพ์ดีด กระดาษแฟ็กซ์
กระดาษคาร์บอน ค่าน้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ํา น้ํายาล้างจาน
กระดาษชําระสําหรับห้องสุขา น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วง
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
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วัสดุอื่นๆ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย และวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ใน
กิจการประปา เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟูา ถังขยะ ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
งบลงทุน

รวม

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

45,800 บาท

รวม 45,800 บาท
รวม 15,800 บาท

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
จานวน 15,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ ขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก.) มีหูลิ้นชัก คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบันของสํานักงบประมาณ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 166 ลําดับที่ 6
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 167 ลําดับที่ 7
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 583,970 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

583,970 บาท

รวม

225,480 บาท

รวม

225,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน 225,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจําปีตามตําแหน่งและอัตรา
ตามที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

241,890 บาท

รวม

121,190 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
88,790 บาท
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) จานวน 18,790 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัลประจําปี (โบนัส) ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
- หนังสือ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
2. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร. อบต.เพ็กใหญ่ จานวน 70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร. ของศูนย์ อปพร.อบต. เพ็กใหญ่ ที่มาปฏิบัติตาม
คําสั่ง ผอ.ศูนย์ อปพร. ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รวม 120,700 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จานวน 120,700 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา
หรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102 ลําดับที่ 1
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน จานวน 15,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนกรณีฉุกเฉินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 89 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9) (10)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของประชาชน
และนักท่องเที่ยว
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91 ลําดับที่ 4
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับ อบต.
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ระดับ อบต.
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0214.4/ว 1344 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (15)
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โครงการอบรมเด็กนักเรียนต้นกล้าต้านยาเสพติด
จานวน 35,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด อบต. เพ็กใหญ่ เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย ค่าปูาย ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าทําเกียรติบัตร ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 93 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (30)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลื่อยโซ่ยนต์

รวม
รวม
จานวน
จานวน

11,600
11,600
11,600
11,600

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ปริมาตรกระบอกบ 31.8 ซีซี น้ําหนัก 3.9 กิโลกรัม

ความจุถังเชื้อเพลิง 250 ซีซี ความจุน้ํามันหล่อลื่นโซ่ 150 ซีซี ขนาดโซ่ PMMC 3/8 ราคาตามท้องตลาด
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 169 ลําดับที่ 8
งบเงินอุดหนุน
รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน 50,000 บาท
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดาเนินงานรัฐพิธี
จานวน 10,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการ
ดําเนินงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2562
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 140 ลําดับที่ 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
จานวน 20,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 ของศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128 ลําดับที่ 3
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอพล
จานวน 20,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ
พล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดอําเภอพล (ศป.ปส.อ.พล)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 127 ลําดับที่ 2
เงินอุดหนุนเอกชน

จานวน 55,000 บาท

โครงการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในชุมชน
จานวน 55,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลเพ็กใหญ่ จํานวน 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเงิน
อุดหนุนตามโครงการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในชุมชน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หน้า 127 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (30)
แผนงานการศึกษา รวม 5,386,500 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม 946,440 บาท
รวม 567,000 บาท
รวม 567,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน 525,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตรา
ตามที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารให้กับพนักงานส่วนตําบลตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

รวม 379,440 บาท
รวม 149,440 บาท
จานวน 103,440 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) จานวน 93,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ในหน่วยงานกองการศึกษาฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานราชการ และ
เป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
- หนังสือ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนตัวแทนประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.
ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองาน
ที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน
จานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ค่าใช้สอย
รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาอย่างหนึ่งอย่างใด
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําปูายประชาสัมพันธ์
จัดทําวารสาร แผ่นพับ ค่าเย็บ หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าซักฟอก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
รวม 60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่
พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา
หรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิน่
พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่นครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ หรือ
รายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
ค่าวัสดุ
รวม 140,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟูม โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ตรายาง สมุดบัญชี และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะไม่คงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ลําโพง ไมโครโฟน ปลั๊กไฟฟูา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง
กระจกเงา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุการเกษตร
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น กระถางต้นไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย จอบเสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกแผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุการศึกษา
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุอื่น ๆ
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารประจําที่อ่านหนังสือท้องถิ่นและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
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รวม 4,380,060 บาท

งบบุคลากร

รวม

650,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

650,280 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน 530,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครู , ครู ค.ศ.1 พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่งและ
อัตราที่กรมจัดสรร จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู อันดับ ค.ศ.1 จํานวน 2 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
จานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตรา
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําส่วนข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดาเนินงาน
รวม 2,166,180 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 1,201,060 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 376,600 บาท
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่
จานวน
80,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ดูแลสนามหญ้า
รอบบริเวณศพด. และให้บริการผู้มาติดต่อราชการ และผู้ปกครองนักเรียน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Free wifi)
จานวน
25,000 บาท
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Free wifi) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ เพื่อให้สถานศึกษาควรได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เกิดความเสมอภาค ความยั่งยืน และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย สายไฟเบอร์ออฟติกsingle core ยาว 300 เมตร, Access Point 300 MB, Support 2.4 Ghz/5Gh,
Media fiber optic 10/100MB
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
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ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
จานวน 271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ จํานวน 3 อัตรา
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน 804,460 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดทําสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ของที่ระลึกสําหรับเด็ก ค่าการแสดงของเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 61 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9) (10)
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ จานวน 37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ
เบิกได้ ในการจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกให้เด็กเกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 63 ลําดับที่ 10
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน 674,460 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
จานวน 465,500 บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมอาหารกลางวัน
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 สําหรับเด็กเล็ก จํานวน 95 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน
ระยะเวลา 245 วัน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 62 ลําดับที่ 5
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (9) (10)
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2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 161,500 บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ ใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม
ค่าจัดการเรียนการสอน เช่น ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ จํานวน 95 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อคน/ปี
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 62 ลําดับที่ 6
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (9)
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ จานวน 47,460 บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ ดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 42 คน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปีจํานวน 42 คน,
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปีจํานวน 42 คน,
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430 บาท/ปีจํานวน 42 คน
- จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3–5 ปี) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ จํานวน 42 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 62 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 16 (9)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน
จานวน 13,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ
คือวันที่มีความสําคัญของประชาชนชาวไทย ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและมีจิตสํานึกที่ดี
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 65 ลําดับที่ 13
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 16 (9) (10)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ที่ชํารุด
เสียหายเพื่อให้มีสภาพ หรือประสิทธิภาพคงเดิมและให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติหรืออื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
ค่าวัสดุ

รวม 965,120 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 965,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ จํานวน 95 คน ๆ ละ 8 บาท ระยะ
เวลา 260 วัน จํานวน 197,600 บาท และนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 369 คน ๆ ละ 8 บาท
ระยะเวลา 260 วัน จํานวน 767,520 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 62 ลําดับที่ 4,3
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (9)
งบเงินอุดหนุน

รวม 1,563,600 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,563,600 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (กองการศึกษาฯ)

รวม 1,563,600 บาท

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ
จานวน
30,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตําบลเพ็กใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ สําหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตําบลเพ็กใหญ่ จํานวน 6 โรงเรียน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 120 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9) (10) 2
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โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 57,600 บาท
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตําบลเพ็กใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ค่ายวิชาการบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตําบล
เพ็กใหญ่ จํานวน 6 โรงเรียน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 120 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9) (10)
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จานวน 1,476,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตําบลเพ็กใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตําบลเพ็กใหญ่ จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 369 คน
คนละ 20 บาทต่อวัน ระยะเวลา 200 วัน จํานวน 1,476,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 120 ลําดับที่ 1
งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและศึกษาดูงาน
จานวน 60,000 บาท
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และพฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มศักยภาพและมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 64 ลําดับที่ 12
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (10)
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รวม 1,442,990 บาท
งบบุคลากร
รวม
336,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
336,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน (สานักปลัด อบต.)
จานวน
336,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตรา
ตามที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
งบดาเนินงาน
รวม
831,630 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
28,030 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
28,030 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัล ประจําปี (โบนัส) ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ราชการและเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
- หนังสือ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ค่าใช้สอย
รวม
743,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 621,600 บาท
ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการกู้ชีพ ประจาศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.เพ็กใหญ่
จานวน 525,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการกู้ชีพ ประจําศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.เพ็กใหญ่ จํานวน 6 ราย
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ
จานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม 92,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา
หรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด อบต.)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 65 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เช่น ค่า
วัคซีนปูองกันโรคอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 66 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) (21)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (3)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ หรือ
รายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ เพือ่ ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
ค่าวัสดุ

รวม

60,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม 275,000 บาท
รวม 275,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
จานวน 275,000 บาท
โครงการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน
จานวน 55,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน จํานวน 11 หมู่บ้าน เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน
ตามโครงการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลเพ็กใหญ่ จํานวน 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 5,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 123 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19)
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน 220,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 11 หมู่บ้าน เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในเขตพื้นที่ตําบลเพ็กใหญ่ จํานวน 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 123 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 884,840 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

884,840 บาท

รวม

572,160 บาท

รวม

572,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน 336,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราตามที่
ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
จานวน 235,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

267,680 บาท

รวม

47,680 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
47,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัล ประจําปี (โบนัส) ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ราชการและเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
- หนังสือ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
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รวม

220,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน 220,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา
หรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตาบลเพ็กใหญ่
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตําบลเพ็กใหญ่
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- หนังสือหระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว 3050 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2543
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 71 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (10)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

รวม

45,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน 45,000 บาท
โครงการของศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชือ้ จานวน 30,000
บาท
HIV อาเภอพล
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการของศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อําเภอพล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ลําดับที่ 1
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โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดาเนินงานของสมาชิก

จานวน

15,000

บาท
เหล่ากาชาดอาเภอพล
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการ
ดําเนินงานของสมาชิกเหล่ากาชาดอําเภอพล ประจําปีงบประมาณ 2562 เพื่อดําเนินกิจกรรมสาธารณะด้านการให้ความช่วยเหลือ
ราษฎรในเขตพื้นที่อําเภอพล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125 ลําดับที่ 2
แผนงานเคหะและชุมชน รวม 2,220,560 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม 2,220,560 บาท
รวม 1,857,560 บาท
รวม 1,248,060 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน 883,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตรา
ตามที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารให้กับพนักงานส่วนตําบล ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
จานวน 280,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)

วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 15:50:10

109
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 42,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําส่วนข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดาเนินงาน

รวม 609,500 บาท

ค่าตอบแทน
รวม 189,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน 127,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
จานวน 97,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ในหน่วยงานกองช่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนตัวแทนประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้ง
จาก อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน
จานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบของทางราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ค่าใช้สอย

รวม 210,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน 110,000 บาท

ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในลาห้วยแหล่งน้าสาธารณะ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในลําห้วยแหล่งน้ําสาธารณะและรายจ่ายอื่น
ที่อยู่ในประเภทนี้
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310/ว 1153 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดร่องระบายน้าและท่อระบายน้า หมู่ที่ 1-11 ตาบลเพ็กใหญ่ จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดร่องระบายน้ํา และท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 1 - 11 ตําบลเพ็กใหญ่ และ
รายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาอย่างหนึ่งอย่างใด
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําปูายประชาสัมพันธ์
จัดทําวารสาร แผ่นพับค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าซักฟอกและรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน 80,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือมีการโอนย้าย หรือเข้ารับการอบรม
สัมมนา หรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ อาคาร ครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
ค่าวัสดุ

รวม 210,000 บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษอัดสําเนา กระดาษพิมพ์ดีด กระดาษแฟ็กซ์
กระดาษคาร์บอน ค่าน้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 101 ลําดับที่ 5
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ลําโพง ไมโครโฟน
ปลั๊กไฟฟูา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตาม
ปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 5
วัสดุก่อสร้าง
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น บุ้งกี๋ ถังปูน เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อ ฯลฯ ที่ใช้
กิจการงานกองช่าง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 101 ลําดับที่ 5
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วง
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 101 ลําดับที่ 5
งานไฟฟ้าถนน

รวม

17,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

17,000 บาท

รวม

17,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
จานวน 17,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอพล เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายเสาไฟฟูาแรงสูงพร้อมหม้อแปลง
ไฟฟูาหน้าสํานักงาน อบต.เพ็กใหญ่
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 119 ลําดับที่ 20
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 346,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 346,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 346,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน 320,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ ขน กาจัดขยะมูลฝอย ภายในตาบลเพ็กใหญ่
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บ ขน กําจัดขยะมูลฝอย ภายในตําบลเพ็กใหญ่ จํานวน 11 หมู่บ้าน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 85 ข้อ 3
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (6)
ค่าจ้างเหมาปรับเกรดและฝังกลบสถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
จานวน 20,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปรับเกรดและฝังกลบสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย อบต.เพ็กใหญ่
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (6)

วันที่พิมพ์ : 23/8/2561 15:50:10

113
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

จานวน

26,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
จานวน 26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูาย ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 84 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (6)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

529,400

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

บาท
รวม 529,400 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 529,400 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 529,400 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 529,400 บาท

โครงการผู้สูงวัยยุคใหม่ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง
จานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยยุคใหม่ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทําเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่
ค่าป้าย

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75 ลําดับที่ 8
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6)
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
จานวน 13,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง ประจําปี 2562
เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรม ค่าปูายโครงการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (7)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ
จานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 76 ลําดับที่ 9
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10))
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6)
โครงการสานสายใยรักคนพิการ
จานวน 17,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสายใยรักคนพิการ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าถุงผ้า ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าปูาย
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 78 ลําดับที่ 12
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
จานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว
เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม ค่าปูาย
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 77 ลําดับที่ 10
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10)
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. จานวน 240,000 บาท
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าปูาย ค่าเช่าที่พัก ค่าเหมารถ ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสาร
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 105 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
.

โครงการอบรมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และการจัดเวที
จานวน 17,000 บาท
ประชาคมระดับหมู่บ้าน ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน
ตําบล เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูาย ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสาร
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 106 ลําดับที่ 3
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16)
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งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 465,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 225,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน 225,000 บาท
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน
จานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชน ในตําบลเพ็กใหญ่
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 79 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (14)
โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย จานวน 65,000 บาท
และการออกกาลังกาย
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ในการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายอย่างถูกต้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 80 ลําดับที่ 3
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (14)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม 240,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จานวน 240,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ สรงกู่เจ้าพ่อสิบกรี วันวิสาขบูชา
จานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ สรงกู่เจ้าพ่อสิบกรี เวียนเทียนวันวิสาขบูชา เพื่อร่วม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
และประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลเพ็กใหญ่และกระตุ้นให้เกิดการหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่โนนแท่นพระ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของอําเภอพล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 81 ลําดับที่ 4
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,100,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

4,100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

894,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อาคาร
วัสดุต่าง ๆ หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ที่ชํารุดเสียหายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม

4,050,000 บาท

รวม

4,050,000 บาท

รวม

4,050,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7
จานวน
254,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 497.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 29 ลําดับที่ 73
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 4
จานวน
113,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร และวางท่อระบายน้ํา
คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 4 ท่อน พร้อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 15 ลําดับที่ 33
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ 3
จานวน
452,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
891.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 13 ลําดับที่ 26
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย จานวน 467,000 บาท
อบต.เพ็กใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ยาวรวม 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 37 ลําดับที่ 96
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านยานาง หมู่ที่ 2
จานวน 125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลงหินคลุก โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว
670.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 167.50 ลูกบาศก์เมตร และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 9 ลําดับที่ 17
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9
จานวน 392,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 217.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
(หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 36 ลําดับที่ 95
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ 2
จานวน 471,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 232.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร และวางท่อระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 34 ท่อน พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 9 ลําดับที่ 16
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8
จานวน 363,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 258.00 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 158.00 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร ทุกช่วงหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
654.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 32 ลําดับที่ 80
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ 1
จานวน 453,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 233.00 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 319.00 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร ทุกช่วงหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
816.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 3 ลําดับที่ 1
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6
จานวน 329,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 6 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร ช่วงที่ 6 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร ทุกช่วงหนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 25 ลําดับที่ 58
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสี หมู่ที่ 4
จานวน 125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00
เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 15 ลําดับที่ 34
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10
จานวน 131,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.10
เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 42 ลําดับที่ 110
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11
จานวน 211,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร สูง 3.30 เมตร
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 46 ลําดับที่ 119
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โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้าประปาผิวดินหมู่บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5
จานวน
94,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาผิวดิน 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กําหนด)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 20 ลําดับที่ 45
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
-ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รวม

30,000 บาท

ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง รับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างออกแบบงานก่อสร้าง รับรองแบบแปลนงานก่อสร้างและรายจ่าย
อื่นที่อยู่ในประเภทนี้
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)
-ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว471 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและคุมงานก่อสร้าง
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

14,385,420

บาท
รวม 14,385,420 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
จานวน 10,694,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 และได้ขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพไว้กับ อปท.ไว้แล้ว จํานวน 12 เดือน
(หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
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-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 5651 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 70 ลําดับที่ 3
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 2,928,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความ
จํานง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบต.แล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยคนพิการ คน
ละ 800 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท.พ.ศ.2553
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 70 ลําดับที่ 4
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ปุวยโรคเอดส์ในเขต อบต.เพ็กใหญ่ จํานวน 20 คน ๆ ละ
500.-บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 70 ลําดับที่ 5
สารองจ่าย
จานวน 156,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือจําเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสมและเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.
พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านที่สุด ที่ มท 808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
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- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 95 ลําดับที่ 1
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเพ็กใหญ่

จานวน

180,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 71 ลําดับที่ 6
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)
จานวน
130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เพ็กใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุข
ภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 68 ลําดับที่ 6
เงินช่วยพิเศษ
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบํานาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ถึงแก่ความตาย
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559
- พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525
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บาเหน็จ/บานาญ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

198,300 บาท

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
2559
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
2559

***************************************

