ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

5,329,257

2,083,300

7,412,557

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,484,720

0

2,484,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,844,537

2,083,300

4,927,837

1,895,930

763,200

2,659,130

343,930

228,200

572,130

1,140,000

380,000

1,520,000

ค่าวัสดุ

150,000

80,000

230,000

ค่าสาธารณูปโภค

262,000

75,000

337,000

862,900

44,900

907,800

27,900

44,900

72,800

835,000

0

835,000

งบรายจ่ายอื่น

25,000

0

25,000

รายจ่ายอื่น

25,000

0

25,000

งบเงินอุดหนุน

32,000

0

32,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

32,000

0

32,000

รวม

8,145,087

2,891,400

11,036,487

งาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ

รวม

งบดาเนินงาน

74,000

74,000

ค่าใช้สอย

62,000

62,000

ค่าวัสดุ

12,000

12,000

74,000

74,000

รวม

แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร

1,362,080

0

1,362,080

1,362,080

0

1,362,080

187,000

1,333,424

1,520,424

ค่าตอบแทน

92,000

0

92,000

ค่าใช้สอย

95,000

624,430

719,430

ค่าวัสดุ

0

708,994

708,994

งบเงินอุดหนุน

0

1,411,024

1,411,024

เงินอุดหนุน

0

1,411,024

1,411,024

รวม

1,549,080

2,744,448

4,293,528

งาน

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

แผนงานสาธารณสุข

งบ

รวม

งบดาเนินงาน

90,000

90,000

ค่าใช้สอย

90,000

90,000

งบเงินอุดหนุน

200,000

200,000

เงินอุดหนุน

200,000

200,000

รวม

290,000

290,000

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ
งบบุคลากร

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

รวม

293,880

0

293,880

293,880

0

293,880

96,000

30,000

126,000

ค่าตอบแทน

76,000

0

76,000

ค่าใช้สอย

20,000

30,000

50,000

389,880

30,000

419,880

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

รวม

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,497,300

0

1,497,300

1,497,300

0

1,497,300

456,000

100,000

556,000

ค่าตอบแทน

111,000

0

111,000

ค่าใช้สอย

140,000

100,000

240,000

ค่าวัสดุ

205,000

0

205,000

31,700

2,057,100

2,088,800

31,700

0

31,700

0

2,057,100

2,057,100

งบเงินอุดหนุน

0

140,000

140,000

เงินอุดหนุน

0

140,000

140,000

1,985,000

2,297,100

4,282,100

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดาเนินงาน

80,000

80,000

ค่าใช้สอย

80,000

80,000

80,000

80,000

รวม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งบ

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว

รวม

งบดาเนินงาน

150,000

525,000

20,000

695,000

ค่าใช้สอย

150,000

525,000

20,000

695,000

งบเงินอุดหนุน

0

16,000

0

16,000

เงินอุดหนุน

0

16,000

0

16,000

150,000

541,000

20,000

711,000

รวม

แผนงานการเกษตร
งาน
งบ

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

งบดาเนินงาน

20,000

20,000

ค่าใช้สอย

10,000

10,000

ค่าวัสดุ

10,000

10,000

20,000

20,000

รวม

แผนงานการพาณิชย์
งาน
งบ

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

รวม

307,620

307,620

307,620

307,620

772,120

772,120

22,120

22,120

ค่าวัสดุ

150,000

150,000

ค่าสาธารณูปโภค

600,000

600,000

559,000

559,000

559,000

559,000

1,638,740

1,638,740

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

งบกลาง

รวม

10,503,165

10,503,165

10,503,165

10,503,165

10,503,165

10,503,165
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
อำเภอ ปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

รำยรับจริง
ปี 2558
หมวดภำษี อำกร
ภำษี โรงเรือนและทีด
่ น
ิ
ภำษี บำรุงท้องที่
ภำษี ป้ำย
รวมหมวดภำษี อำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
ค่ำธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญำตกำรพนัน
ค่ำธรรมเนียมเกีย่ วกับกำรควบคุมอำคำร
ค่ำธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนพำณิชย์
ค่ำธรรมเนียมอืน
่ ๆ
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
ค่ำใบอนุญำตเกีย่ วกับกำรควบคุมอำคำร
ค่ำใบอนุญำตอืน
่ ๆ
รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สน
ิ
ดอกเบีย้
รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สน
ิ
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
รำยได้จำกสำธำรณู ปโภคและกำรพำณิชย์

ประมำณกำร

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่ำง (%)

ปี 2562

0.00
0.00
0.00
0.00

68,493.00
80,112.10
2,600.00
151,205.10

76,679.00
81,487.10
3,000.00
161,166.10

80,000.00
75,000.00
3,000.00
158,000.00

587.50
0.00
0.00

%
%
%

550,000.00
75,000.00
3,000.00
628,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
60.00
400.00
26,498.50
0.00
135,317.00
300.00
600.00
163,175.50

0.00
59.00
470.00
1,521.00
400.00
28,604.06
160.00
200.00
31,414.06

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
20,000.00
500.00
1,000.00
24,000.00

0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%

500.00
500.00
500.00
2,000.00
500.00
20,000.00
500.00
1,000.00
25,500.00

0.00
0.00

94,295.65
94,295.65

82,968.15
82,968.15

100,000.00
100,000.00

0.00

%

100,000.00
100,000.00

0.00

569,257.00

621,142.00

600,000.00

0.00

%

600,000.00

รำยได้จำกสำธำรณู ปโภคอืน
่ ๆ
รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณู ปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
ค่ำขำยแบบแปลน
รำยได้เบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ
รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรำยได้จำกทุน
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สน
ิ
รวมหมวดรำยได้จำกทุน
หมวดภำษี จดั สรร
ภำษี และค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ
่ น
ภำษี มลู ค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
ภำษี มลู ค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
ภำษี ธุรกิจเฉพำะ
ภำษี สรุ ำ
ภำษี สรรพสำมิต
ค่ำภำคหลวงแร่
ค่ำภำคหลวงปิ โตรเลียม
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมตำมประมวล
กฎหมำยทีด
่ ิน
อำกรประทำนบัตรและอำชญำบัตรประมง
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ำบำดำล
ภำษี จดั สรรอืน
่ ๆ
รวมหมวดภำษี จดั สรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำทีแ
่ ละ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกทำ
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

0.00
0.00

22,750.00
592,007.00

32,500.00
653,642.00

15,000.00
615,000.00

0.00

%

15,000.00
615,000.00

0.00
0.00
0.00

166,700.00
0.00
166,700.00

180,800.00
1,900.00
182,700.00

80,000.00
20,000.00
100,000.00

0.00
0.00

%
%

80,000.00
20,000.00
100,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,000.00
3,000.00

0.00

%

3,000.00
3,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

206,005.01
7,716,715.08
2,016,904.82
116,009.47
1,030,435.07
2,216,474.32
98,313.99
35,244.61

498,301.16
7,739,749.40
1,966,598.08
68,878.42
1,036,353.10
2,497,489.01
99,161.91
32,373.34

400,000.00
7,800,000.00
2,000,000.00
100,000.00
1,000,000.00
2,200,000.00
75,000.00
75,000.00

25.00
0.00
0.00
0.00
-100.00
59.09
20.00
-33.33

%
%
%
%
%
%
%
%

500,000.00
7,800,000.00
2,000,000.00
100,000.00
0.00
3,500,000.00
90,000.00
50,000.00

0.00

740,550.00

869,234.00

1,000,000.00

0.00

%

1,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
3,608.40
14,180,260.77

0.00
1,020.00
2,289.20
14,811,447.62

5,000.00
0.00
0.00
14,655,000.00

0.00
0.00
0.00

%
%
%

5,000.00
0.00
0.00
15,045,000.00

0.00

5,562,695.00

15,275,021.00

16,627,400.00

1.23

%

16,832,400.00

0.00
0.00

5,562,695.00
20,910,339.02

15,275,021.00
31,198,358.93

16,627,400.00
32,282,400.00

16,832,400.00
33,348,900.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2560

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2561

ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

385,186.00

379,440.00

379,440.00

498,440.00

3.14 %

514,080

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก

31,560.00

31,560.00

31,560.00

42,120.00

0 %

42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

31,560.00

31,560.00

31,560.00

42,120.00

0 %

42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

64,800.00

86,400.00

4,412.00

86,400.00

0 %

86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,325,147.00

1,780,024.00

1,800,000.00

1,800,000.00

0 %

1,800,000

1,838,253.00

2,308,984.00

2,246,972.00

2,469,080.00

1,169,260.00

1,893,643.00

1,773,437.00

2,088,180.00

10.06 %

2,298,337

0.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

81,900.00

154,202.00

150,500.00

170,400.00

-1.41 %

168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,484,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

185,040.00

257,750.00

264,360.00

273,840.00

2.32 %

280,200

6,525.00

21,670.00

15,060.00

12,000.00

0 %

12,000

54,630.00

85,439.00

85,167.00

86,400.00

-0.46 %

86,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,497,355.00

2,412,704.00

2,288,524.00

2,630,820.00

2,844,537

รวมงบบุคลากร

3,335,608.00

4,721,688.00

4,535,496.00

5,099,900.00

5,329,257

5,250.00

11,650.00

0.00

100,000.00

21.13 %

121,130

16,400.00

24,900.00

15,300.00

30,000.00

0 %

30,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

151,750.00

193,935.00

130,201.00

201,000.00

-19.4 %

162,000

16,834.00

21,454.00

11,700.00

30,000.00

2.67 %

30,800

0.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

190,234.00

251,939.00

157,201.00

371,000.00

77,192.00

102,430.00

49,415.50

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

139,350.00

55,600.00

28,150.00

30,000.00

0 %

30,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินอื่นๆ

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน

343,930

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

130,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ลาดับ
ที่ 174)

0.00

0.00

0.00

110,000.00

-100 %

0

100,900.00

68,400.00

0.00

80,000.00

25 %

100,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย(แผนพัฒนาสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1/2560 หน้า 11 ลาดับที่ 1)

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 11 ลาดับ
ที่ 2)

0.00

0.00

0.00

35,000.00

-42.86 %

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.
(แผนพัฒนาสี่ปี 256-2564 หน้า154 ลาดับที่
181)

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-10 %

45,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

350,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

โครงการเลือกตั้งผูบ้ ริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

400,000

4,500.00

0.00

0.00

50,000.00

-40 %

30,000

394,302.00

317,486.00

646,164.50

465,750.00

77,203.00

68,700.00

69,118.00

70,000.00

0 %

70,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

4,908.00

16,360.00

5,440.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-75 %

5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-50 %

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

2,590.00

5,000.00

0 %

5,000

34,000.00

49,165.00

72,043.00

50,000.00

0 %

50,000

6,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

122,711.00

134,225.00

149,191.00

170,000.00

91,624.44

103,067.78

115,794.66

120,000.00

8.33 %

130,000

ค่าบริการโทรศัพท์

7,065.21

7,708.82

5,787.63

10,000.00

20 %

12,000

ค่าบริการไปรษณีย์

9,087.00

11,284.00

1,212.00

5,000.00

0 %

5,000

101,104.30

110,926.90

108,685.84

115,000.00

0 %

115,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

208,880.95

232,987.50

231,480.13

250,000.00

262,000

รวมงบดาเนินงาน

916,127.95

936,637.50

1,184,036.63

1,256,750.00

1,895,930

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,140,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

150,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องสารองไฟ

0.00

0.00

3,100.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,900

0.00

26,700.00

9,170.00

0.00

0 %

0

56,600.00

47,300.00

97,150.00

290,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

530,000

โครงการต่อเติมอาคารสานักงาน อบต.ขนาบ
นาก หมู่ที่ 4 ตาบลขนาบนาก อาเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

305,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

835,000

รวมงบลงทุน

56,600.00

47,300.00

97,150.00

290,250.00

862,900

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

27,900

ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างห้องน้าสานักงาน อบต.
ขนาบนาก
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

รวมรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

6,000.00

13,000.00

3,000.00

18,000.00

-100 %

0

โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราชเจ้า)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,000

โครงการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการที่ดี อบต.ขนาบนาก

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

รวมเงินอุดหนุน

21,000.00

28,000.00

18,000.00

33,000.00

32,000

รวมงบเงินอุดหนุน

21,000.00

28,000.00

18,000.00

33,000.00

32,000

รวมงานบริหารทั่วไป

4,329,335.95

5,733,625.50

5,834,682.63

6,704,900.00

8,145,087

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

0.00

0.00

0.00

0.00

0

611,802.00

831,893.00

1,066,140.00

1,412,300.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

0 %

0

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

6.92 %

1,510,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0.00

0.00

0.00

15,000.00

42 %

21,300

18,064.00

14,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

155,177.00

343,500.00

411,480.00

436,320.00

5.43 %

460,000

19,381.00

52,025.00

54,600.00

54,600.00

-8.42 %

50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

804,424.00

1,241,418.00

1,574,220.00

1,960,220.00

2,083,300

รวมงบบุคลากร

804,424.00

1,241,418.00

1,574,220.00

1,960,220.00

2,083,300

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

17,500.00

5,450.00

40,000.00

25 %

50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

79,850.00

111,600.00

136,800.00

154,000.00

5.19 %

162,000

6,130.00

10,650.00

14,100.00

16,200.00

0 %

16,200

0.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

85,980.00

139,750.00

156,350.00

215,200.00

0.00

5,850.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน

228,200

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ลาดับ
ที่ 174)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-60 %

40,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

0.00

0.00

0.00

125,000.00

-36 %

80,000

โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

0.00

0.00

0.00

20,000.00

50 %

30,000

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0 %

200,000

3,915.00

0.00

2,200.00

10,000.00

0 %

10,000

38,541.00

52,422.00

356,280.00

475,000.00

วัสดุสานักงาน

38,764.10

38,765.05

39,456.00

50,000.00

-20 %

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

40,600.00

39,705.00

27,273.00

65,000.00

-38.46 %

40,000

79,364.10

78,470.05

66,729.00

115,000.00

ค่าบริการไปรษณีย์

0.00

0.00

23,084.00

25,000.00

0 %

25,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

23,084.00

25,000.00

75,000

รวมงบดาเนินงาน

203,885.10

270,642.05

602,443.00

830,200.00

763,200

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

380,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

80,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
จัดหาเก้าอีส้ านักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,000

จัดหาตู้กระจกบานเลื่อน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

11,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19 ลาดับ
ที่ 5)

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,900

เครื่องสารองไฟฟ้า
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19 ลาดับ
ที่ 6)

0.00

0.00

0.00

5,800.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

54,000.00

81,590.00

27,800.00

44,900

รวมงบลงทุน

0.00

54,000.00

81,590.00

27,800.00

44,900

รวมงานบริหารงานคลัง

1,008,309.10

1,566,060.05

2,258,253.00

2,818,220.00

2,891,400

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

5,337,645.05

7,299,685.55

8,092,935.63

9,523,120.00

11,036,487

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,000.00

0 %

22,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

33.33 %

40,000

0.00

0.00

12,600.00

52,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

12,600.00

52,000.00

74,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

0.00

0.00

12,600.00

52,000.00

74,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0.00

0.00

12,600.00

52,000.00

74,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ เช่นเทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมค่าใช้สอย

62,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

100 %

12,000

เงินเดือนพนักงาน

184,500.00

290,027.00

1,080,720.00

1,124,840.00

5.22 %

1,183,560

0.00

0.00

24,910.00

6,360.00

0 %

6,360

12,465.00

22,660.00

151,800.00

157,720.00

5.99 %

167,160

0.00

0.00

10,620.00

10,000.00

-50 %

5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

196,965.00

312,687.00

1,268,050.00

1,298,920.00

1,362,080

รวมงบบุคลากร

196,965.00

312,687.00

1,268,050.00

1,298,920.00

1,362,080

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

2,000.00

-100 %

0

28,950.00

36,000.00

36,000.00

42,000.00

0 %

42,000

0.00

0.00

25,000.00

29,800.00

0.67 %

30,000

28,950.00

36,000.00

61,000.00

93,800.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

0.00

0.00

0.00

90,000.00

-44.44 %

50,000

18,200.00

34,800.00

0.00

0.00

100 %

40,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

92,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ลาดับ
ที่ 174)

0.00

0.00

0.00

85,000.00

รวมค่าใช้สอย

37,904.00

74,978.00

8,308.00

180,000.00

95,000

รวมงบดาเนินงาน

66,854.00

110,978.00

69,308.00

273,800.00

187,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

263,819.00

423,665.00

1,337,358.00

1,572,720.00

1,549,080

ค่าจัดการเรียนการสอน

0.00

0.00

100,300.00

0.00

0 %

0

โคงการงานวันเด็กแห่งชาติ

0.00

99,840.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

160,000

โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกสถานที่
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 131 ลาดับ
ที่ 105)

0.00

0.00

0.00

25,400.00

0 %

25,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 131 ลาดับ
ที่ 107)

0.00

0.00

0.00

384,200.00

14.27 %

439,030

-100 %

0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมค่าใช้สอย

342,520.00

331,840.00

402,050.00

589,600.00

624,430

0.00

701,340.00

667,894.84

707,100.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

701,340.00

667,894.84

707,100.00

708,994

รวมงบดาเนินงาน

342,520.00

1,033,180.00

1,069,944.84

1,296,700.00

1,333,424

ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า132 ลาดับ
ที่ 112)

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2 ศูนย์
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 132 ลาดับ
ที่ 111)

0.00

0.00

0.00

60,000.00

-100 %

0

0.00

72,500.00

116,250.00

70,000.00

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)

0.27 %

708,994

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

0

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติประจาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่
1/2560 หน้า 5 ลาดับที่่ 1)

0.00

0.00

0.00

143,000.00

-100 %

0

-100 %

0

โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาเมทัลชีท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาบนาก ม.4
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 5 ลาดับที่
2)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

40,500.00

0.00

0.00

0.00

183,500.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

72,500.00

116,250.00

253,500.00

0

1,504,150.00

1,451,348.00

1,517,364.00

1,454,364.00

-100 %

0

โครงการค่ายจริยธรรมนักเรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

84,200

โครงการพัฒนาผู้นาเยาวชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

86,824

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,240,000

รวมเงินอุดหนุน

1,504,150.00

1,451,348.00

1,517,364.00

1,454,364.00

1,411,024

รวมงบเงินอุดหนุน

1,504,150.00

1,451,348.00

1,517,364.00

1,454,364.00

1,411,024

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,846,670.00

2,557,028.00

2,703,558.84

3,004,564.00

2,744,448

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมแผนงานการศึกษา

2,110,489.00

2,980,693.00

4,040,916.84

4,577,284.00

4,293,528

0.00

0.00

0.00

35,700.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

40,700.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

90,700.00

90,000

0.00

75,000.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

0.00

75,000.00

0.00

200,000.00

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

90,000

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข
รวมเงินอุดหนุน

200,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

75,000.00

0.00

200,000.00

200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

0.00

75,000.00

0.00

290,700.00

290,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

0.00

75,000.00

0.00

290,700.00

290,000

165,150.00

250,020.00

255,840.00

282,500.00

4.03 %

293,880

0.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

165,150.00

250,020.00

255,840.00

282,500.00

293,880

รวมงบบุคลากร

165,150.00

250,020.00

255,840.00

282,500.00

293,880

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

33,000.00

36,000.00

30,000.00

36,000.00

0 %

36,000

1,500.00

1,350.00

19,600.00

25,000.00

0 %

25,000

34,500.00

37,350.00

49,600.00

77,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

76,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ลาดับ
ที่ 174)

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-33.33 %

10,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ลาดับ
ที่ 174)

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-33.33 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

2,472.00

8,880.00

0.00

30,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

36,972.00

46,230.00

49,600.00

107,000.00

96,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

26,900.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

26,900.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

202,122.00

296,250.00

332,340.00

389,500.00

389,880

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
(แผนพัฒนาสี่ปี่ 2561-2564 หน้า 135 ลาดับ
ที่ 121)

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 134 ลาดับ
ที่ 118)

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

50,000.00

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0.00

0.00

0.00

50,000.00

30,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

202,122.00

296,250.00

332,340.00

439,500.00

419,880

282,893.87

457,888.00

592,886.00

657,000.00

26.45 %

830,760

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

21,300

23,596.77

35,790.00

40,532.00

42,000.00

0 %

42,000

183,976.00

330,980.00

394,538.00

546,260.00

4.5 %

570,840

18,108.00

41,900.00

43,445.00

52,000.00

-37.69 %

32,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

เงินอื่นๆ

9,303.87

14,111.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

517,878.51

880,669.00

1,071,401.00

1,312,260.00

1,497,300

รวมงบบุคลากร

517,878.51

880,669.00

1,071,401.00

1,312,260.00

1,497,300

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

80,000.00

-12.5 %

70,000

ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

42,725.00

52,727.00

27,450.00

40,000.00

-10 %

36,000

2,100.00

4,900.00

0.00

41,450.00

-87.94 %

5,000

44,825.00

57,627.00

27,450.00

166,450.00

825.00

0.00

1,150.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ลาดับ
ที่ 174 )

0.00

0.00

0.00

20,000.00

50 %

30,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน(แผนพัฒนาสี่
ปี 2561-2564 หน้า 152 ลาดับที่ 174)

0.00

0.00

0.00

20,000.00

50 %

30,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

111,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

1,010.00

686.82

28,500.00

100,000.00

35,375.00

13,238.82

45,676.00

150,000.00

8,425.00

4,229.00

10,106.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

149,761.00

0.00

30,000.00

270,000.00

-62.96 %

100,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-50 %

5,000

13,785.00

18,605.00

29,175.00

50,000.00

-40 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

171,971.00

22,834.00

69,281.00

350,000.00

205,000

รวมงบดาเนินงาน

252,171.00

93,699.82

142,407.00

666,450.00

456,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

11,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

13,600

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,100

89,000.00

103,200.00

47,100.00

70,000.00

รวมค่าใช้สอย

-30 %

70,000
140,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ตู้กระจกบานเลื่อน
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ A3
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,700

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

0.00

69,600.00

0.00

0.00

0 %

0

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของ
อบต. เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปาต่าาง ๆ
ถนนสายต่าง ๆ ในตาบล

174,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ของอบต. เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ถนนสายต่าง ๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

174,600.00

69,600.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

263,600.00

172,800.00

47,100.00

70,000.00

31,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,033,649.51

1,147,168.82

1,260,908.00

2,048,710.00

1,985,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000

งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

100 %

100,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่านาสะพานตาเสก หมู่ที่ 4,5 ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,297,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวถนนป่า
ขลู-แยกไปวัดบางพระ หมู่ที่ 2 ตาบลขนาบ
นาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

317,000

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน
คสล.สายบ้านนายระนอง-วัดขนาบนาก
หมู่ที่ 1,2 ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

37,600

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน
คสล.สายริมคลองพระราชดาริ
หมู่ที่ 6 ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,500

โครงการเสริมไหล่ทางถนนสายบางตะลุมพอ
- ถนนชายทะเล หมู่ที่ 8
ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

365,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

3,351,000.00

1,446,000.00

2,202,000.00

2,057,100

รวมงบลงทุน

0.00

3,351,000.00

1,446,000.00

2,202,000.00

2,057,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

0.00

40,436.08

0.00

138,000.00

-100 %

0

โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายพาดสาย
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1,2 ตาบลขนาบ
นาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายพาดสาย
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6
ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

40,436.08

0.00

138,000.00

140,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

40,436.08

0.00

138,000.00

140,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

0.00

3,391,436.08

1,446,000.00

2,340,000.00

2,297,100

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

1,033,649.51

4,538,604.90

2,706,908.00

4,388,710.00

4,282,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทาแผนพัฒนา อบต.
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 153 ลาดับ
ที่ 176)

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายสู่ชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าป่าจาก
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 149 ลาดับ
ที่ 166)

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีภายในตาบลขนาบ
นาก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนใน
ตาบลขนาบนาก
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 148 ลาดับ
ที่ 163)

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

10,000.00

10,000.00

70,882.00

100,000.00

80,000

รวมงบดาเนินงาน

10,000.00

10,000.00

70,882.00

100,000.00

80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

10,000.00

10,000.00

70,882.00

100,000.00

80,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10,000.00

10,000.00

70,882.00

100,000.00

80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนใน
ตาบลและระหว่างตาบล
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 145 ลาดับ
ที่ 153)

0.00

0.00

0.00

150,000.00

รวมค่าใช้สอย

150,000.00

115,836.00

133,500.00

380,000.00

150,000

รวมงบดาเนินงาน

150,000.00

115,836.00

133,500.00

380,000.00

150,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

150,000.00

115,836.00

133,500.00

380,000.00

150,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

0 %

0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานแข่งขันเรือเพียว
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 143 ลาดับ
ที่ 149)

900 %

100,000

โครงการจัดงานประเพณี"ลอยกระทง"
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 142 ลาดับ
ที่ 146)

0.00

0.00

0.00

26,550.00

540.3 %

170,000

โครงการจัดงานวันกตัญญูและรดน้าผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 142ลาดับ
ที่ 145)

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0 %

150,000

โครงการจัดงานวันสาคัญต่าง ๆ ของทาง
ราชการ(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า
143 ลาดับที่ 148)

0.00

0.00

0.00

120,000.00

-58.33 %

50,000

โครงการจัดงานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันเข้าพรรษา
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 145 ลาดับ
ที่ 155)

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

โครงการสืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 142 ลาดับ
ที่ 144)

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-42.86 %

40,000

รวมค่าใช้สอย

507,340.00

503,125.07

241,440.00

406,550.00

525,000

รวมงบดาเนินงาน

507,340.00

503,125.07

241,440.00

406,550.00

525,000

5,000.00

20,000.00

10,000.00

16,000.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-100 %

0

โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

13,000

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

5,000.00

20,000.00

10,000.00

56,000.00

16,000

รวมงบเงินอุดหนุน

5,000.00

20,000.00

10,000.00

56,000.00

16,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

512,340.00

523,125.07

251,440.00

462,550.00

541,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 147 ลาดับ
ที่ 157)

0.00

0.00

0.00

50,000.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

50,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

0.00

0.00

0.00

50,000.00

20,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

662,340.00

638,961.07

384,940.00

892,550.00

711,000

โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

-60 %

20,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 155 ลาดับ
ที่ 184)

0.00

0.00

0.00

10,000.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

9,900.00

32,700.00

20,000.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

9,900.00

32,700.00

20,000.00

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

9,900.00

32,700.00

50,000.00

20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0.00

9,900.00

32,700.00

50,000.00

20,000

รวมแผนงานการเกษตร

0.00

9,900.00

32,700.00

50,000.00

20,000

165,200.00

233,960.00

238,680.00

254,980.00

4.1 %

265,440

12,000.00

36,000.00

42,000.00

48,080.00

-12.27 %

42,180

177,200.00

269,960.00

280,680.00

303,060.00

0 %

10,000
10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

-50 %

10,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

307,620

รวมงบบุคลากร

177,200.00

269,960.00

280,680.00

303,060.00

307,620

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

98,415.00

0.00

0.00

200,000.00

-25 %

150,000

0.00

114,789.00

130,305.00

0.00

0 %

0

98,415.00

114,789.00

130,305.00

200,000.00

552,229.54

499,021.07

436,782.59

600,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

552,229.54

499,021.07

436,782.59

600,000.00

600,000

รวมงบดาเนินงาน

650,644.54

613,810.07

567,087.59

820,000.00

772,120

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

10.6 %

22,120
22,120

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

150,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

0 %

600,000

โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 ตาบล
ขนาบนาก อาเภอปากพนังจังหวัด
นครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

559,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

559,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

559,000

รวมงานกิจการประปา

827,844.54

883,770.07

847,767.59

1,123,060.00

1,638,740

รวมแผนงานการพาณิชย์

827,844.54

883,770.07

847,767.59

1,123,060.00

1,638,740

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

37,886.00

66,488.00

73,146.00

90,000.00

0 %

90,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

0.00

0.00

6,849,500.00

7,500,000.00

-2 %

7,350,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0.00

0.00

2,136,800.00

2,688,000.00

-6.99 %

2,500,000

44,000.00

34,000.00

30,000.00

75,000.00

-36 %

48,000

สารองจ่าย

119,504.00

220,725.00

728,048.00

247,006.00

1.21 %

250,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

200,000.00

200,000.00

200,000.00

88,920.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

138,420.00

143,000.00

150,000.00

156,550.00

5.5 %

165,165

รวมงบกลาง

539,810.00

664,213.00

10,167,494.00

10,845,476.00

10,503,165

รวมงบกลาง

539,810.00

664,213.00

10,167,494.00

10,845,476.00

10,503,165

รวมงบกลาง

539,810.00

664,213.00

10,167,494.00

10,845,476.00

10,503,165

รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

539,810.00

664,213.00

10,167,494.00

10,845,476.00

10,503,165

10,723,900.10

17,397,077.59

26,689,484.06

32,282,400.00

33,348,900

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาบนาก
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 31/7/2561 13:53:49

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
อำเภอ ปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทัง้ สิน
้ 33,348,900 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดั เก็บเอง หมวดภำษี จดั สรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

รวม

8,145,087 บำท

งบบุคลำกร

รวม

5,329,257 บำท

รวม

2,484,720 บำท

1.1 เงินเดือนนำยก/รองนำยก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลและรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

จำนวน

514,080 บำท

1.2 เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่ งนำยก/รองนำยก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่ งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลและรองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล

จำนวน

42,120 บำท

1.3 เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่ ง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและรองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

จำนวน

42,120 บำท

จำนวน

86,400 บำท

จำนวน

1,800,000 บำท

1. เงินเดือน (ฝ่ ำยกำรเมือง)

1.4 เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป
่ รึกษำ
นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1.5 เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทน ประธำนสภำ รอง
ประธำนสภำ เลขำนุกำรสภำ และสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

2. เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)

รวม

2,844,537 บำท

2.1 เงินเดือนพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลใน
ตำแหน่ งปลัด อบต.,รองปลัด อบต.,หัวหน้ำสำนัก
ปลัด,นิตก
ิ ร,นักทรัพยำกรบุคคล,นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน,นักจัดกำรงำนทั่วไป และ
พนักงำนส่วนตำบลทีส
่ งั กัดสำนักปลัด

จำนวน

2,298,337 บำท

2.2 เงินประจำตำแหน่ ง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่ งพนักงำนส่วนตำบล
ในตำแหน่ งปลัด อบต.,รองปลัด อบต.,หัวหน้ำ
สำนักปลัด

จำนวน

168,000 บำท

2.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงใน
ตำแหน่ งผูช
้ ว่ ยเจ้ำพนักงำนธุรกำร,นักกำร และ
พนักงำนจ้ำงตำแหน่ งอืน
่ ๆ ทีส
่ งั กัดสำนักปลัด

จำนวน

280,200 บำท

2.4 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงใน
ตำแหน่ งผูช
้ ว่ ยเจ้ำพนักงำนธุรกำร,นักกำร และ
พนักงำนจ้ำงตำแหน่ งอืน
่ ๆ ทีส
่ งั กัดสำนักปลัด

จำนวน

12,000 บำท

2.5 เงินอืน
่ ๆ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินอืน
่ ๆ ของพนักงำนส่วนตำบลใน
ตำแหน่ งปลัด อบต.,ค่ำตอบแทนพิเศษ

จำนวน

86,000 บำท

รวม

1,895,930 บำท

รวม

343,930 บำท

จำนวน

121,130 บำท

จำนวน

30,000 บำท

งบดำเนินงำน
3. ค่ำตอบแทน
3.1 ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ น
ประโยชน์แก่ อปท. เช่น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สำหรับพนักงำน
-ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอืน
่ ๆ
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิ ดซอง
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง
-ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

3.2 ค่ำเบีย้ ประชุม
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำเบีย้ ประชุมต่ำง ๆ เช่น ค่ำเบีย้
ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล จำนวน 25 คน
-เป็ นไปตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง

ที่ กก 0406.6/25880 ลงวันที่ 20 ตุลำคม 2557
- หนังสือทีว่ ำ่ กำรอำเภอปำกพนัง ที่ นศ 0709/
ว 0042 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2553
3.3 ค่ำเช่ำบ้ำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบล
ในตำแหน่ งปลัด อบต.,รอง ปลัด อบต.,หัวหน้ำ
สำนักปลัด,นิตก
ิ ร,นักจัดกำรงำนทั่วไป,นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน,นักทรัพยำกรบุคคล, และ
พนักงำนในตำแหน่ งอืน
่ ๆ ทีโ่ อนย้ำยมำใหม่

จำนวน

162,000 บำท

3.4 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนตำบล สังกัดสำนักปลัด

จำนวน

30,800 บำท

รวม

1,140,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

4.2 รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรองและพิธีกำร
-ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำรับรอง ค่ำอำหำร ค่ำเครือ
่ งดืม
่ ค่ำ
ของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วเนื่องใน
กำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอืน
่ ทีไ่ ปนิเทศงำน
หรือเยีย่ มชม หรือทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำทีท
่ ี่
เกีย่ วข้อง ซึง่ ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิน
่ หรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรฯ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำเลี้ยงรับรองกำรประชุมสภำท้องถิน
่
และผูเ้ ข้ำร่วมประชุมอืน
่ ๆ และเจ้ำหน้ำทีท
่ ี่
เกีย่ วข้อง ซึง่ เข้ำร่วมประชุม เช่น ค่ำอำหำร ค่ำ
เครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ ซึง่ จำเป็ นต้องจ่ำยเพือ
่ เลี้ยงรับรองใน
กำรประชุม
-ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีทำงศำสนำ รัฐพิธี
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในพิธีทำงศำสนำ รัฐพิธี
ต่ำง ๆ
4.3 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ

จำนวน

30,000 บำท

4.3.1 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ฝึ กอบรม สัมมนำ และเดินทำงไปรำชกำร เช่น
ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ
่ กั และค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไป
อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนของพนักงำนส่วน
ตำบล พนักงำนจ้ำง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิตำมระเบียบ
กฎหมำยกำหนด

จำนวน

130,000 บำท

4. ค่ำใช้สอย
4.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำรำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร เช่น
-ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
-ค่ำถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่มหนังสือ
-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ ทีส
่ ำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบฯ

-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำทีทอ
้ งถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
(แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 152 ลำดับที่ 174)
4.3.2 ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
ในกำรฝึ กอบรม สัมมนำของพนักงำนส่วน
ตำบล พนักงำนจ้ำง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิอน
ื่ ตำมระเบียบ
กฎหมำยกำหนด
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
(แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 152 ลำดับที่ 174)

จำนวน

100,000 บำท

4.3.3 โครงกำรจัดงำนวันท้องถิน
่ ไทย
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 1/2560 หน้ำ 11
ลำดับที่ 1)
สำหรับค่ำใช้จำ่ ยในโครงกำรจัดงำนวันท้องถิน
่
ไทย เช่น ค่ำจัดจ้ำงทำพวงมำลำ และค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 6พ.ศ.2552
-พระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
รับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ
รักษำเงินฯลฯ
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 1/2560 หน้ำ 11 ลำดับที่ 1
4.3.4 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะในชุมชน
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 1/2560 หน้ำ 11
ลำดับที่ 2)
เพือ
่ เบิกจ่ำยในโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะใน
ชุมชน เช่น ค่ำจัดหำถังขยะอินทรีย์ ถังขยะ
ทั่วไป หรือถังขยะอันตรำย และค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องทีส
่ ำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
-พระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนทีส
่ ด
ุ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว.9 มี.ค.61

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

4.3.5 โครงกำรประชำสัมพันธ์กจิ กรรมของ อบต.
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 256-2564 หน้ำ154 ลำดับที่
181)
สำหรับเบิกจ่ำยในโครงกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต. เป็ นค่ำจัดทำปฏิทน
ิ อวยพร
้ ปี ใหม่ ประจำปี พุทธศักรำช พ.ศ2562
วันขึน
ครัวเรือนละ 1 ฉบับ
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-พระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560

จำนวน

45,000 บำท

4.3.6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ขนำบนำก เช่น ค่ำตอบแทน วิทยำกร
ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่ำจ้ำงเหมำรถปรับอำกำศ ค่ำ
ไวนิล ค่ำทีพ
่ กั และค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ทีส
่ ำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึ กอบรมของเจ้ำหน้ำทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 57 ลำดับ
ที่ 66

จำนวน

350,000 บำท

4.3.7 โครงกำรเลือกตัง้ ผูบ
้ ริหำรท้องถิน
่ และสมำชิก
สภำท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุอป
ุ กรณ์ ,ป้ ำยไวนิล,บัตร
เลือกตัง้ ,คูหำเลือก,บอร์ดประชำสัมพันธ์,
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร และค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ๆ ทีส
่ ำมำรถเบิกได้ตำมระเบียบฯ
-เป็ นไปตำม พ.ร.บ.สภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิม
่ เติม(ฉบับที่ 6)
(แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 60
ลำดับที่ 69)

จำนวน

400,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม

150,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

4.4 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
5. ค่ำวัสดุ
5.1 วัสดุสำนักงำน

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุ
สำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ แบบ
พิมพ์ ดินสอ น้ำดืม
่ หมึกถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
5.2 วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ หลอด
ไฟฟ้ ำ สำยไฟฟ้ ำ ปลัก
๊ ไฟฟ้ ำ ชิน
้ ส่วนวิทยุ ฯลฯ

จำนวน

5,000 บำท

5.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้
กวำด ผ้ำปูโต๊ะ น้ำยำเช็ดกระจก ฯลฯ

จำนวน

10,000 บำท

5.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำยำงนอก ยำงใน แบตเตอรี หม้อน้ำ
รถยนต์ ฟิ ลม์กรองแสง ฯลฯ

จำนวน

5,000 บำท

5.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุง
ต้ม น้ำมันจำรบี น้ำมันเครือ
่ ง

จำนวน

5,000 บำท

5.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำกระดำษเขียน
โปสเตอร์ ฟิ ล์ม พูก
่ น
ั สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ

จำนวน

5,000 บำท

5.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำแผ่นบันทึกข้อมูล หมึก กระดำษ
ต่อเนื่อง แป้ นพิมพ์ เม้ำส์ ฯลฯ
6. ค่ำสำธำรณู ปโภค

จำนวน

50,000 บำท

รวม

262,000 บำท

6.1 ค่ำไฟฟ้ ำ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำไฟฟ้ ำสำนักงำน และค่ำไฟฟ้ ำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก

จำนวน

130,000 บำท

6.2 ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำโทรศัพท์สำหรับสำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลขนำบนำก

จำนวน

12,000 บำท

6.3 ค่ำบริกำรไปรษณี ย์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำไปรษณี ย์ ค่ำโทรเลข ค่ำ
ธนำณัติ ดวงตรำไปรษณี ย์ ฯลฯ

จำนวน

5,000 บำท

6.4 ค่ำบริกำรสือ่ สำรและโทรคมนำคม
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำโทรภำพ ค่ำวิทยุ
สือ่ สำร ค่ำสือ่ สำรผ่ำนดำวเทียม
และค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

จำนวน

115,000 บำท

รวม

862,900 บำท

รวม

27,900 บำท

จำนวน

22,000 บำท

งบลงทุน
7. ค่ำครุภ ัณฑ์
7.1 ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล
เพือ
่ จัดหำเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1

(ขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ )
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลำง(CPU) ไม่น้อย
กว่ำ 4 แกนหลัก (4 Core) จำนวน 1 หน่ วย มี
หน่ วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่
ิ ำพื้นฐำน
น้อยกว่ำ 6 MB มีควำมเร็วสัญญำณนำฬก
ไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz
- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพ โดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภำพแยกจำก
แผงวงจรหลักทีม
่ ห
ี น่ วยควำมจำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพติดตัง้ อยู่
ภำยในหน่ วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สำมำรถใช้หน่ วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพทีม
่ ี
ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่ วยควำมจำหลักในกำร
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
- มีหน่ วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 120 GB จำนวน 1 หน่ วย
- มี DVD -RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่ำย (Network interface) แบบ 10 /100/
1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ(interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LED หรือ
ดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่ วย
- เป็ นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2559
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1442 ลว.19 มิ.ย.61
ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 25612564 เพิม
่ เติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้
ที่ 2/2561 หน้ำ 37 ลำดับที่ 38)
7.2 เครือ
่ งสำรองไฟฟ้ ำ
เพือ
่ จัดหำเครือ
่ งสำรองไฟฟ้ ำ โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
พื้นฐำน
-มีกำลังไฟฟ้ ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1
KVA(600 Watts)

จำนวน

5,900 บำท

-สำมำรถสำรองไฟฟ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
เป็ นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2559
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1442 ลว.19 มิ.ย.61
ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 25612564 เพิม
่ เติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ
37 ลำดับที่ 39)

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
8. อำคำรต่ำง ๆ
8.1 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำสำนักงำน อบต.
ขนำบนำก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงห้องน้ำสำนักงำน อบต.
ขนำบนำก โดยทำกำรก่อสร้ำงห้องน้ำ ขนำด
กว้ำง 3 เมตร ยำว 7 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ ำย
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 8 ลำดับที่ 12

รวม

835,000 บำท

จำนวน

530,000 บำท

จำนวน

305,000 บำท

งบรำยจ่ำยอืน
่

รวม

25,000 บำท

รำยจ่ำยอืน
่

รวม

25,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

9. ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำรบ้ำนพัก
9.1 โครงกำรต่อเติมอำคำรสำนักงำน อบต.ขนำบนำก
หมูท
่ ี่ 4 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำต่อเติมอำคำรสำนักงำน อบต.
ขนำบนำก หมูท
่ ี่ 4 ตำบลขนำบนำก โดยทำ
กำรต่อเติมอำคำรสำนักงำน อบต.ขนำบนำก
ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 7 เมตร พร้อม
ติดตัง้ ป้ ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
จำนวน 1 ป้ ำย (ตำมแบบ อบต.กำหนด)
-เป็ นไปตำมรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 54 ลำดับที่ 62

10. รำยจ่ำยอืน
่
10.1 โครงกำรติดตำมประเมินผลตำมหลักเกณฑ์กำร

บริหำรจัดกำรทีด
่ ี อบต.ขนำบนำก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำร
ติดตำมประเมินผลตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำร
จัดกำรทีด
่ ี อบต.ขนำบนำก โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจ้ำงหน่ วยงำน
ภำยนอกในกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริกำรทีม
่ ต
ี อ
่ อปท.
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 153 ลำดับที่ 177

งบเงินอุดหนุน
11. เงินอุดหนุน

รวม

32,000 บำท

รวม

32,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

11.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
1. โครงกำรศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ อุดหนุนงบประมำณให้กบั องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนใหม่ในโครงกำรศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลเพือ
่ ทำหน้ำทีเ่ ป็ น
เจ้ำหน้ำทีป
่ ระจำศูนย์ฯ ,ค่ำวัสดุอป
ุ กรณ์
สำนักงำน จัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์,พริน
้ เตอร์
และค่ำใช้จำ่ ยทีจ่ ำเป็ นทีส
่ ำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยเพือ
่ ช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2560
-ประกำศกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิน
่ เรือ
่ ง หลักเกณฑ์วธิ ีกำรปฏิบตั งิ ำนศูนย์
ปฏิบ ัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
-หนังสือ อบต.บ้ำนใหม่ ที่ นศ 86301/ว 068 ลง
วันที่ 11 ก.ค.2561 เรือ
่ ง โครงกำรขอรับเงิน
งบประมำณสนับสนุนศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ำรร่วมฯ
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 12 ลำดับที่ 15
11.2 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1.โครงกำรจัดงำนพระรำชพิธีวน
ั เฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยูห
่ วั มหำวชิรำลงกรณ์
บดินทรเทพยวรำงกูร
เพือ
่ อุดหนุนให้กบั ทีท
่ ำกำรปกครองอำเภอ
ปำกพนัง ในโครงกำรจัดงำนพระรำชพิธีวน
ั เฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยูห
่ วั มหำวชิรำลง
กรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร
(วันที่ 28 กรกฏำคม 2562) เป็ นค่ำจ้ำงทำ
ภัตตำหำรเพล ค่ำจัดจ้ำงตกแต่งประดับบริเวณที่
ประกอบพระรำชพิธี จัดซื้อผ้ำระบำยต่ำง ๆ ฯลฯ

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559

- หนังสือทีว่ ำ่ กำรอำเภอปำกพนัง ที่ นศ
0718/ 119 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2561
เรือ
่ ง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ 2562
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 165 ลำดับที่ 10
2. โครงกำรจัดงำนรัฐพิธีถวำยบังคมพระบรมรูป
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห
่ วั
(พระปิ ยมหำรำชเจ้ำ)
เพือ
่ อุดหนุนงบประมำณให้กบั ทีท
่ ำกำรปกครอง
อำเภอปำกพนัง ในโครงกำรจัดงำนรัฐพิธีถวำย
บังคมพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยูห
่ วั (พระปิ ยมหำรำชเจ้ำ) ประจำปี 2562 เป็ น
ค่ำเช่ำเต็นท์โค้งขนำดใหญ่ ค่ำจัดจ้ำงประดับตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำเช่ำเครือ
่ งขยำยเสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-หนังสือทีว่ ำ่ กำรอำเภอปำกพนัง ที่ นศ 0718/119
ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2561 เรือ
่ ง ขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ ประจำปี งบประมำณ 2562
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 166 ลำดับที่ 12

จำนวน

3,000 บำท

3. โครงกำรจัดงำนรัฐพิธีวน
ั คล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
รัชกำลที่ 9
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนให้แก่ทท
ี่ ำกำรปกครอง
อำเภอปำกพนัง ในโครงกำรจัดงำนรัฐพิธีวน
ั คล้ำย
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช (รัชกำล 9)
(วันที่ 13 ตุลำคม) เป็ นค่ำเช่ำเต็นท์
ค่ำจัดจ้ำงประดับตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
เช่ำเครือ
่ งขยำยเสียง และค่ำวัสดุอุปกรณ์ ตำ่ ง ๆ
ฯลฯ
- เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ.2559
- หนังสือทีว่ ำ่ กำรอำเภอปำกพนัง ที่ นศ
0718/119 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2561
เรือ
่ ง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ 2562
- แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 166 ลำดับที่ 13

จำนวน

4,000 บำท

4. โครงกำรจัดงำนรัฐพิธีวน
ั เฉลิมพระชนมพรรษำ

จำนวน

5,000 บำท

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรก
ิ ต
ิ พ
ิ ์ ระบรมรำชินีนำถใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
อุดหนุนงบประมำณให้แก่ทท
ี่ ำกำรปกครองอำเภอ
ปำกพนังในโครงกำรจัดงำนรัฐพิธีวน
ั เฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิรก
ิ ต
ิ ิ์
พระบรมรำชินีนำถในพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมพ
ิ ลอดุลยเดช(วันที่ 12 สิงหำคม 2562)
เป็ นค่ำจัดจ้ำงทำภัตตำหำรเพลและจตุปจั จัยไทย
ธรรมถวำยพระสงฆ์,จัดจ้ำงตกแต่งประดับบริเวณที่
ประกอบพระรำชพิธี ,ค่ำจัดซื้อผ้ำระบำยต่ำง ๆ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-หนังสือทีว่ ำ่ กำรอำเภอปำกพนัง ที่ นศ 0718/119
ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2561 เรือ
่ ง ขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ ประจำปี งบประมำณ 2562
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 165 ลำดับที่ 11

งำนบริหำรงำนคลัง

รวม

2,891,400 บำท

งบบุคลำกร

รวม

2,083,300 บำท

รวม

2,083,300 บำท

1.1 เงินเดือนพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลใน
ตำแหน่ ง ผอ.กองคลัง ,นักวิชำกำรคลัง,นักวิชำกำร
จัดเก็บรำยได้,เจ้ำพนักงำนพัสดุ,เจ้ำพนักงำน
กำรเงินและบัญชี

จำนวน

1,510,000 บำท

1.2 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วน
ตำบล ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

จำนวน

21,300 บำท

1.3 เงินประจำตำแหน่ ง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่ งผูอ
้ ำนวยกองคลัง

จำนวน

42,000 บำท

1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงในตำแหน่ ง
ผูช
้ ว่ ยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้,ผูช
้ ว่ ยเจ้ำพนักงำน
ธุรกำร,ผูช
้ ว่ ยเจ้ำพนักงำนพัสดุ

จำนวน

460,000 บำท

1.5 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงใน
ตำแหน่ งผูช
้ ว่ ยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้,ผูช
้ ่วยเจ้ำ
พนักงำนธุรกำร,ผูช
้ ว่ ยเจ้ำพนักงำนพัสดุ
งบดำเนินงำน

จำนวน

50,000 บำท

รวม

763,200 บำท

รวม

228,200 บำท

จำนวน

50,000 บำท

1. เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)

2. ค่ำตอบแทน
2.1 ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ น
ประโยชน์แก่ อปท. เช่น

- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สำหรับพนักงำน
- ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอืน
่ ๆ
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิ ดซอง
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง
- ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ค่ำเช่ำบ้ำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนตำบลใน
ตำแหน่ ง ผอ.กองคลัง,นักวิชำกำรคลัง,นักวิชำกำร
จัดเก็บรำยได้,เจ้ำพนักงำนพัสดุ,เจ้ำพนักงำน
กำรเงินและบัญชี และพนักงำนในตำแหน่ งอืน
่ ๆ
ทีโ่ อนย้ำยมำปฏิบตั งิ ำนใหม่

จำนวน

162,000 บำท

2.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำช่วยเหลือบุตรของพนักงำนส่วน
ตำบล สังกัดกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ขนำบนำก

จำนวน

16,200 บำท

รวม

380,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

3. ค่ำใช้สอย
3.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำรำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร เช่น
- ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
- ค่ำถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่มหนังสือ
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรติดตัง้ ระบบอินเตอร์เน็ต
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ ทีส
่ ำมำรถเบิกจ่ำยได้
ตำมระเบียบฯ
3.2 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
3.2.1 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 152
ลำดับที่ 174)
สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรม
สัมมนำ และเดินทำงไปรำชกำร เช่น
ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ
่ กั และค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรม
สัมมนำศึกษำดูงำนของพนักงำนส่วนตำบล
พนักงำนจ้ำงหรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิอน
ื่ ตำมระเบียบ
กฎหมำยกำหนด
- เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
3.2.2 ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยสำหรับค่ำธรรมเนียม
และค่ำลงทะเบียน ในกำรฝึ กอบรม สัมมนำของ
พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง หรือผูม
้ ีสท
ิ ธิ
อืน
่ ตำมระเบียบกฎหมำยกำหนด
(แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564

หน้ำ 152 ลำดับที่ 174)
- เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
3.2.3 โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรเสียภำษี
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในโครงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรเสียภำษี เช่น ค่ำป้ ำยไวนิล ,
ป้ ำยประชำสัมพันธ์,ค่ำรถแห่,และค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ตำ่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยแผนทีภ
่ ำษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2550
(แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 57 ลำดับ
ที่ 65)

จำนวน

30,000 บำท

3.2.4 โครงกำรปรับปรุงแผนทีภ
่ ำษี และทะเบียน
ทรัพย์สน
ิ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในโครงกำรปรับปรุง
แผนทีภ
่ ำษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ เช่น ค่ำถ่ำย
เอกสำร,ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลเพือ
่ สำรวจข้อมูล
,ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ ตำ่ ง ๆ ทีส
่ ำมำรถเบิกได้
ตำมระเบียบฯ
- เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยแผนทีภ
่ ำษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2550
(แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
เพิม
่ เติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561
หน้ำ 56 ลำดับที่ 64)

จำนวน

200,000 บำท

3.2.5 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมรักษำ
ทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
4. ค่ำวัสดุ

จำนวน

10,000 บำท

รวม

80,000 บำท

4.1 วัสดุสำนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุ
สำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ แบบ
พิมพ์ แฟ้ ม ดินสอ น้ำดืม
่ หมึกถ่ำยเอกสำร วัสดุ
สำนักงำนอืน
่ ๆ ทีส
่ ำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบฯ

จำนวน

40,000 บำท

4.2 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำแผ่นบันทึกข้อมูล หมึก กระดำษ
ต่อเนื่อง แป้ นพิมพ์ เม้ำส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์
อืน
่ ๆ ทีส
่ ำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบฯ

จำนวน

40,000 บำท

5. ค่ำสำธำรณู ปโภค
5.1 ค่ำบริกำรไปรษณี ย์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำไปรษณี ย์ ค่ำโทรเลข ค่ำ
ธนำณัติ ดวงตรำไปรษณี ย์ยำกร ฯลฯ

รวม
จำนวน

75,000 บำท
25,000 บำท

5.2 ค่ำบริกำรสือ่ สำรและโทรคมนำคม
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับอินเตอร์เน็ต ค่ำ
สือ่ สำรผ่ำนดำวเทียม ฯลฯ

งบลงทุน
6. ค่ำครุภ ัณฑ์
6.1 ครุภ ัณฑ์สำนักงำน
(1) จัดหำเก้ำอีส
้ ำนักงำน
เพือ
่ เป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน
จำนวน 2 ตัว มีขนำดไม่น้อยกว่ำ
W47xSD47xH87-100 cm.
เป็ นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2559
(แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 40 ลำดับที่ 45
(2) จัดหำตูก
้ ระจกบำนเลือ
่ น
เพือ
่ จัดซื้อตูก
้ ระจกบำนเลือ
่ น จำนวน 2 ตัว
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ
W 91.5xD45.7 x H 183 cm.
- เป็ นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน
2559
(แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 40 ลำดับที่ 46)

จำนวน

50,000 บำท

รวม

44,900 บำท

รวม

44,900 บำท

จำนวน

6,000 บำท

จำนวน

11,000 บำท

จำนวน

22,000 บำท

6.2 ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล
เพือ
่ จัดหำเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1(ขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลำง(CPU) ไม่น้อยกว่ำ
4 แกนหลัก (4 Core) จำนวน 1 หน่ วย มี
หน่ วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่
ิ ำพื้นฐำน
น้อยกว่ำ 6 MB มีควำมเร็วสัญญำณนำฬก
ไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz
- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพ โดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภำพแยกจำก
แผงวงจรหลักทีม
่ ห
ี น่ วยควำมจำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพติดตัง้ อยู่
ภำยในหน่ วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สำมำรถใช้หน่ วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภำพทีม
่ ี
ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่ วยควำมจำหลักในกำร
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB

- มีหน่ วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 120 GB จำนวน 1 หน่ วย
- มี DVD -RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่ำย (Network interface) แบบ 10 /100/
1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ(interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LED หรือ
ดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่ วย
- เป็ นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2559
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1442 ลว.19 มิ.ย.
2561 ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 25612564 เพิม
่ เติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่
2/2561 หน้ำ 39 ลำดับที่ 43)
(2) เครือ
่ งสำรองไฟฟ้ ำ
จัดหำเครือ
่ งสำรองไฟฟ้ ำ ขนำด 1 kVA
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีกำลังไฟฟ้ ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ
1 kVA(600 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
- เป็ นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.59
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1442 ลว.19 มิ.ย.
2561 ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี
พ.ศ.2561
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
เพิม
่ เติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561
หน้ำ 39 ลำดับที่ 44)

จำนวน

5,900 บำท

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบดำเนินงำน
1. ค่ำใช้สอย
1.1รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
(1) โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลสำคัญ เช่นเทศกำลปี ใหม่ เทศกำล
สงกรำนต์ ฯลฯ
สำหรับเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในโครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบตั เิ หตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
สำคัญ เช่น ค่ำไวนิลพร้อมโครงเคร้ำ,ค่ำจัดทำ
แผ่นพับ ฯลฯ
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตส
ิ ภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำร
เบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน ฯลฯ
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 1/2560 หน้ำ 7 ลำดับที่ 1
(2) โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนด้ำนกำร
ป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนด้ำนกำรป้ องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำชุด อปพร. ค่ำป้ ำยไวนิล ค่ำอำหำร
และเครือ
่ งดืม
่ ค่ำตอบแทนวิทยำ ค่ำวัสดุในกำร
ฝึ กอบรม ฯลฯ
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตส
ิ ภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-พระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 1/2560 หน้ำ 7 ลำดับที่ 2

รวม

74,000 บำท

รวม

74,000 บำท

รวม

62,000 บำท

จำนวน

22,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

2. ค่ำวัสดุ

รวม

12,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

รวม

1,549,080 บำท

รวม

1,362,080 บำท

รวม

1,362,080 บำท

1.1 เงินเดือนพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลใน
ตำแหน่ งนักวิชำกำรศึกษำ ,ครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก

จำนวน

1,183,560 บำท

1.2 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ พิเศษสำหรับกำรสูร้ บ(พ.ส.ร.)

จำนวน

6,360 บำท

1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงใน
ตำแหน่ งผูด
้ แ
ู ลเด็ก(ทักษะ)

จำนวน

167,160 บำท

1.4 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงใน
ตำแหน่ งผูด
้ แ
ู ลเด็ก(ทักษะ)

จำนวน

5,000 บำท

รวม

187,000 บำท

รวม

92,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

2.1 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น
กรวยจรำจร,แผงกัน
้ จรำจร สัญญำณไฟ
กระพริบ ฯลฯ

แผนงำนกำรศึกษำ

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับกำรศึกษำ
งบบุคลำกร
1. เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)

งบดำเนินงำน
2. ค่ำตอบแทน
2.1 ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ น
ประโยชน์แก่ อปท. เช่น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สำหรับพนักงำน
-ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอืน
่ ๆ
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิ ดซอง
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง
-ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ค่ำเช่ำบ้ำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนตำบลใน
ตำแหน่ งนักวิชำกำรศึกษำ และพนักงำนใน
ตำแหน่ งอืน
่ ๆ ทีโ่ อนย้ำยมำปฏิบตั งิ ำนใหม่

2.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนตำบล

3. ค่ำใช้สอย
3.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำรำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร เช่น
-ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
-ค่ำถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่มหนังสือ
-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรติดตัง้ ระบบอินเตอร์เน็ต
-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ ทีส
่ ำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบฯ
3.2 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
3.2.1 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ฝึ กอบรม สัมมนำ และเดินทำงไปรำชกำร
เช่น ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ
่ กั และ
ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือ
ไปอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนของพนักงำนส่วน
ตำบล พนักงำนจ้ำง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิอน
ื่ ตำมระเบียบ
กฏหมำยกำหนด
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม
่ เติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 152 ลำดับที่ 174
3.2.2 ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยสำหรับค่ำธรรมเนียม
และค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรม สัมมนำของ
พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิ
อืน
่ ตำมระเบียบกฏหมำยกำหนด
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2559
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 152
ลำดับที่ 174

จำนวน

30,000 บำท

รวม

95,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบดำเนินงำน
1. ค่ำใช้สอย
1.1 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
(1) โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรจัด
งำนวันเด็กแห่งชำติ โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ,ค่ำอำหำร
กลำงวันและเครือ
่ งดืม
่ ,ค่ำน้ำ,น้ำแข็ง,ค่ำจ้ำงเหมำ
สถำนที่ ,ค่ำของรำงวัล,ค่ำป้ ำยไวนิล ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 2873 ลงวันที่
20 ธ.ค.2560 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดงำน
วันเด็ก
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 50 ลำดับที่ 58
(2) โครงกำรทัศนะศึกษำแหล่งเรียนรูน
้ อกสถำนที่
(แผนพัฒนำสีปี 2561-2564 หน้ำ 131
ลำดับที่ 105)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรทัศนะ
ศึกษำแหล่งเรียนรูน
้ อกสถำนที่ โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำจ้ำงเหมำรถโดยสำรประจำทำง,ค่ำ
อำหำรและเครือ
่ งดืม
่ ,ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่
ค่ำป้ ำยไวนิล ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 49 ลำดับที่ 57

รวม

2,744,448 บำท

รวม

1,333,424 บำท

รวม

624,430 บำท

จำนวน

160,000 บำท

จำนวน

25,400 บำท

(3) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 131
ลำดับที่ 107)
เพือ
่ จ่ำยเป็ น
3.1 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก/ผูด
้ แ
ู ลเด็ก
ของศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก คนละ 2,000 บำท
จำนวน 4 คน
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 8,000 บำท

จำนวน

439,030 บำท

รวม

708,994 บำท

จำนวน

708,994 บำท

3.2 ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนศูนย์พฒ
ั นำ
เด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ขนำบนำก
- ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ำนขนำบนำก
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 294,000 บำท
3.3 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พฒ
ั นำ
เด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ขนำบนำก
- ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ำนขนำบนำก
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 102,000 บำท
4.4 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก(ค่ำหนังสือเรียน,ค่ำอุปกรณ์ กำร
เรียน,ค่ำเครือ
่ งแบบนักเรียน,ค่ำกิจกรรม
พัฒนำนักเรียน) จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ขนำบนำก
- ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ำนขนำบนำก
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 35,030 บำท
-เป็ นไปตำม พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือที่ มท 0816.2/ว 3234 เรือ
่ งซักซ้อมแนว
ทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำของ อปท. ประจำปี
งบประมำณ 2562

2. ค่ำวัสดุ
2.1 ค่ำอำหำรเสริม (นม)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำอำหำรเสริม(นม) ให้กบั
1.ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

ขนำบนำก
- ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ำนขนำบนำก
2.โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่
จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนวัดขนำบนำก
- โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
- โรงเรียนบ้ำนนำทรัพย์
- โรงเรียนบ้ำนบำงตะลุมพอ
แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 133 ลำดับที่ 113
งบเงินอุดหนุน

รวม

1,411,024 บำท

รวม

1,411,024 บำท

(1) โครงกำรค่ำยจริยธรรมนักเรียน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนในโครงกำรค่ำยจริยธรรม
นักเรียน แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่
-โรงเรียนวัดขนำบนำก จำนวน 21,280 บำท
-โรงเรียนวัดโคกมะม่วง จำนวน 27,200 บำท
- โรงเรียนบ้ำนบำงตะลุมพอ จำนวน 19,520 บำท
- โรงเรียนบ้ำนนำทรัพย์
จำนวน 16,200 บำท
- เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ.2559
-หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274 เรือ
่ งซักซ้อมแนว
ทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำของ อปท.ประจำปี
งบประมำณ 2562
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 160 ลำดับที่ 2

จำนวน

84,200 บำท

(2) โครงกำรพัฒนำผูน
้ ำเยำวชน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนในโครงกำรพัฒนำผูน
้ ำ
เยำวชน แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่
-โรงเรียนวัดขนำบนำก จำนวน 18,496 บำท
-โรงเรียนวัดโคกมะม่วง จำนวน 22,720 บำท
- โรงเรียนบ้ำนบำงตะลุมพอ จำนวน 18,400 บำท
- โรงเรียนบ้ำนนำทรัพย์ จำนวน 27,208 บำท
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน

จำนวน

86,824 บำท

จำนวน

1,240,000 บำท

3. เงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2559
-หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274 เรือ
่ งซักซ้อมแนว
ทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำของ อปท.ประจำปี
งบประมำณ 2562
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 160 ลำดับที่ 1
(3) อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.

เพือ
่ อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนวัดขนำบนำก
- โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
- โรงเรียนบ้ำนนำทรัพย์
- โรงเรียนบ้ำนบำงตะลุมพอ
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/
ว 3274 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำน
กำรศึกษำของ อปท.
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 161 ลำดับที่ 4

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอืน
่
งบดำเนินงำน
1. ค่ำใช้สอย
1.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรสำรวจจำนวนสุนขั /
แมว ทัง้ ทีม
่ เี จ้ำของและไม่มเี จ้ำของ ตัวละ 6 บำท
ต่อปี โดยทำกำรสำรวจปี ละ 2 ครัง้ ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนขั บ้ำ
-เป็ นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 ก.ค.2561
1.2 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
(1) โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรค
พิษสุนขั บ้ำ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในโครงกำรสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนขั บ้ำ ตำมพระ
ปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟ้ ำ
จุฬำภรณ์ วลัยลักษณ์ อคั รำชกุมำรี โดยมี
ค่ำใช้จำ่ ยประกอบด้วย ค่ำวัสดุวท
ิ ยำศำสตร์
ทำงกำรแพทย์ ค่ำจ้ำงฉี ดวัคซีน,ค่ำป้ ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ฯลฯ
-เป็ นไปตำม พรบ.สภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560
-ระเบีบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

รวม

290,000 บำท

รวม

90,000 บำท

รวม

90,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับ
เงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณฯ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม
่ เติม
(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่
มท 0810.2/ว 2072 ลว.5 ก.ค.2561
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
เพิม
่ เติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561
หน้ำ 60 ลำดับที่ 68

งบเงินอุดหนุน
2. เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บำท

รวม

200,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

2.1 เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ ป็ นสำธำรณประโยชน์
(1) โครงกำรตำมพระรำชดำริดำ้ นสำธำรณสุข
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนให้กบั คณะกรรมกำร
หมูบ
่ ำ้ น หมูท
่ ี่ 1 -10 ในกำรดำเนินโครงกำรตำม
พระรำชดำริดำ้ นสำธำรณสุข หมูบ
่ ำ้ นละ
20,000 บำท
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2559
-หนังสือด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ก.ค.2561 ซักซ้อมแนวทำงกำรตัง้
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้ำนสำธำรณสุข ของ อปท.
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 29 ลำดับที่ 32

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเครำะห์

รวม

389,880 บำท

รวม
รวม
จำนวน

293,880 บำท
293,880 บำท
293,880 บำท

รวม
รวม

96,000 บำท
76,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

2.2 ค่ำเช่ำบ้ำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนตำบลใน
ตำแหน่ งนักพัฒนำชุมชน และพนักงำนในตำแหน่ ง
อืน
่ ๆ ทีโ่ อนย้ำยมำปฏิบตั งิ ำนใหม่

จำนวน

36,000 บำท

2.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนนตำบล

จำนวน

25,000 บำท

รวม

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

งบบุคลำกร
1. เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
1.1 เงินเดือนพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลใน
ตำแหน่ งนักพัฒนำชุมชน
งบดำเนินงำน
2. ค่ำตอบแทน
2.1 ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ น
ประโยชน์แก่ อปท. เช่น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สำหรับพนักงำน
-ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอืน
่ ๆ
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิ ดซอง
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง
-ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

3. ค่ำใช้สอย
3.1 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
(1) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 152
ลำดับที่ 174)
สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ฝึ กอบรม สัมมนำ และเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำ
เบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ
่ กั และค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไป
อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนของพนักงำนส่วน
ตำบล พนักงำนจ้ำง หรือผูม
้ ีสท
ิ ธิอน
ื่ ตำมระเบียบ
กฏหมำยกำหนด

-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564

หน้ำ 152 ลำดับที่ 174
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3
พ.ศ.2559
(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 152 ลำดับที่
174)
สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยสำหรับค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรม สัมมนำของพนักงำน
ส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิอน
ื่ ตำม
ระเบียบกฏหมำยกำหนด
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 152 ลำดับที่ 174
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3
พ.ศ.2559
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
งบดำเนินงำน
1. ค่ำใช้สอย
1.1 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
(1)โครงกำรป้ องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 135
ลำดับที่ 121)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำร
ป้ องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำอำหำร,ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่
,ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ ,ค่ำตอบแทนวิทยำกร ,
ค่ำเอกสำรสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร ฯลฯ
-เป็ นไปตำม พรบ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง(ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2552
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำร
เบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำร
ตรวจเงินของ อปท. 2547 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
(2) โครงกำรส่งเสริมอำชีพคนพิกำรและผูด
้ อ
้ ยโอกำส
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำร
ส่งเสริมอำชีพคนพิกำรและผูด
้ อ
้ ยโอกำส โดยมี
ค่ำใช้จำ่ ยประกอบด้วย ค่ำอำหำร,ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ ,ค่ำป้ ำยไวนิล ,ค่ำตอบแทนวิทยำกร ฯลฯ

จำนวน

10,000 บำท

รวม

30,000 บำท

รวม

30,000 บำท

รวม

30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

-เป็ นไปตำม พรบ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 ฯลฯ
-เป็ นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 25612564 หน้ำ 134 ลำดับที่ 117
(3) โครงกำรส่งเสริมอำชีพผูส
้ งู อำยุ
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 134
ลำดับที่ 118)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำร
ส่งเสริมอำชีพผูส
้ งู อำยุ โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำอำหำร,ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่
,ค่ำป้ ำยไวนิล ,ค่ำตอบแทนวิทยำกร ฯลฯ
-เป็ นไปตำม พรบ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง(ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2552
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560ฯลฯ
-เป็ นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 134 ลำดับที่ 118

จำนวน

10,000 บำท

รวม

1,985,000 บำท

งบบุคลำกร
1. เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
1.1 เงินเดือนพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลใน
ตำแหน่ งผูอ
้ ำนวยกำรกองช่ำง,นำยช่ำงโยธำ และ
ตำแหน่ งอืน
่ ๆ ในสังกัด

รวม
รวม
จำนวน

1,497,300 บำท
1,497,300 บำท
830,760 บำท

1.2 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วน
ตำบล ในตำแหน่ งนำยช่ำงโยธำ

จำนวน

21,300 บำท

1.3 เงินประจำตำแหน่ ง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่ งของพนักงำนส่วน
ตำบลในตำแหน่ งผูอ
้ ำนวยกำรกองช่ำง

จำนวน

42,000 บำท

1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงใน
ตำแหน่ งผูช
้ ว่ ยนำยช่ำงโยธำ,ผูช
้ ว่ ยเจ้ำพนักงำน
ธุรกำร,ผูช
้ ว่ ยนำยช่ำงไฟฟ้ ำ,คนงำนทั่วไป ฯลฯ

จำนวน

570,840 บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน

1.5 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงใน
ตำแหน่ งผูช
้ ว่ ยนำยช่ำงโยธำ,ผูช
้ ว่ ยเจ้ำพนักงำน
ธุรกำร,ผูช
้ ว่ ยนำยช่ำงไฟฟ้ ำ,คนงำนทั่วไป ฯลฯ

จำนวน

32,400 บำท

งบดำเนินงำน
2. ค่ำตอบแทน
2.1 ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ น
ประโยชน์แก่ อปท. เช่น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สำหรับพนักงำน
-ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอืน
่ ๆ
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิ ดซอง
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง
-ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

รวม
รวม

456,000 บำท
111,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

2.2 ค่ำเช่ำบ้ำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนตำบลใน
ตำแหน่ งผูอ
้ ำนวยกำรกองช่ำง,นำยช่ำงโยธำ,และ
พนักงำนในตำแหน่ งอืน
่ ๆ ทีโ่ อนย้ำยมำปฏิบตั งิ ำน
ใหม่

จำนวน

36,000 บำท

2.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนตำบล สังกัดกองช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลขนำบนำก

จำนวน

5,000 บำท

รวม

140,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

3. ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
3.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำรำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร เช่น
-ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
-ค่ำถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่มหนังสือ
-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรติดตัง้ ระบบอินเตอร์เน็ต
-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ ทีส
่ ำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบฯ
3.2 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
(1) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 152
ลำดับที่ 174 )
สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ฝึ กอบรม สัมมนำ และเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำ
เบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ
่ กั และค่ำใช้จำ่ ย
อืน
่ ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไป
อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนของพนักงำนส่วน

ตำบล พนักงำนจ้ำง หรือผูม
้ ีสท
ิ ธิอน
ื่ ตำมระเบียบ
กฏหมำยกำหนด
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม
่ เติมฉบับที่ 3
พ.ศ.2559
(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 152
ลำดับที่ 174)
สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยสำหรับค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรม สัมมนำของพนักงำน
ส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิอน
ื่ ตำม
ระเบียบกฏหมำยกำหนด
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3
พ.ศ.2559

จำนวน

30,000 บำท

3.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก

จำนวน

70,000 บำท

4. ค่ำวัสดุ
4.1 วัสดุสำนักงำน
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุ
สำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ แบบ
พิมพ์ แฟ้ ม ดินสอ น้ำดืม
่ หมึกถ่ำยเอกสำร ฯลฯ

รวม
จำนวน

205,000 บำท
20,000 บำท

4.2 วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ ำและ
วิทยุ เช่น หลอดไฟ สำยไฟ และอุปกรณ์ ไฟฟ้ ำ ฯลฯ

จำนวน

50,000 บำท

4.3 วัสดุกอ
่ สร้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้ำง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ยำงมะ
ตอย ตะปู เหล็ก ท่อระบำยน้ำขนำดต่ำง ๆ ฯลฯ

จำนวน

100,000 บำท

4.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำน้ำมันดีเซล เบนซิน แก๊สหุง
ต้ม น้ำมันจำรบี น้ำมันเครือ
่ ง ฯลฯ

จำนวน

5,000 บำท

4.5 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำแผ่นบันทึกข้อมูล หมึก กระดำษ
ต่อเนื่อง แป้ นพิมพ์ เม้ำส์ ฯลฯ

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม

31,700 บำท
31,700 บำท

จำนวน

11,000 บำท

งบลงทุน
5. ค่ำครุภ ัณฑ์
5.1 ครุภ ัณฑ์สำนักงำน
(1) ตูก
้ ระจกบำนเลือ
่ น

เพือ
่ จัดซื้อตูก
้ ระจกบำนเลือ
่ น จำนวน 2 ตัว
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ W91.5xD45.7 x H183 cm.
- เป็ นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2559
(แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 41 ลำดับที่ 48)

5.2 ครุภ ัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
(1) กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจต
ิ อล
เพือ
่ จัดหำกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจต
ิ อล ควำม
ละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล
โดยมีคณ
ุ ลักษณะเฉพำะสังเขป ดังนี้
1.เป็ นกล้อง
คอมแพค (Compact Digital Camera)
2.ควำมละเอียดทีก
่ ำหนดเป็ นควำมละเอียดที่
เซ็นเซอร์ภำพ(Image sensor)
3.มีระบบแฟลชในตัว
4.สำมำรถถอดเปลีย่ นสือ
่ บันทึกข้อมูลได้อย่ำง
สะดวกเมือ่ ข้อมูลเต็มหรือเมือ
่ ต้องกำรเปลีย่ น
5.สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ได้
6.มีกระเป๋ ำบรรจุกล้อง
-เป็ นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ สำนัก
งบประมำณ เดือนมกรำคม 2561
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 41 ลำดับที่ 49

จำนวน

13,600 บำท

จำนวน

7,100 บำท

5.3 ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครือ
่ งพิมพ์แบบฉี ดหมึก(Inkjet Printer)
สำหรับกระดำษ A3
เพือ
่ จัดหำเครือ
่ งพิมพ์แบบฉี ดหมึก
(Inkjet Printer) สำหรับกระดำษ A3 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อย
กว่ำ 1,200 x 1,200 dpi
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์รำ่ งขำวดำสำหรับกระดำษ
ขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
(ppm)หรือ 10.2 ภำพต่อนำที(ipm)
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์รำ่ งสีสำหรับกระดำษ
ขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 17 หน้ำต่อนำที
(ppm) หรือ 8.1 ภำพต่อนำที(ipm)
-มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
-สำมำรถใช้ได้กบั A3 ,A4,

Letter Legal Custom
-เป็ นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2559
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1442 ลงวันที่ 19 เม.ย.
2561 เรือ
่ ง ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 25612564 เพิม
่ เติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้
ที่ 2/2561 หน้ำ 41 ลำดับที่ 47

งำนไฟฟ้ ำถนน
งบดำเนินงำน
1. ค่ำใช้สอย
1.1 รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงออกแบบ จ้ำงควบคุมงำน
ก่อสร้ำง ให้แก่เอกชนหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลในอัตรำไม่เกิน
ร้อยละ 4.5 ของงบประมำณในโครงกำร ,และ
ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ทีส
่ ำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบฯ
-ปฏิบ ัติตำมกฏกระทรวง เรือ
่ ง กำหนดอัตรำค่ำจ้ำง
ผูใ้ ห้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำน
ก่อสร้ำง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2560
งบลงทุน
2. ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
2.1 ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค
(1)โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนท่ำนำสะพำนตำเสก หมูท
่ ี่ 4,5 ตำบลขนำบนำก
อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนท่ำนำสะพำนตำเสก หมูท
่ ี่ 4,5 ตำบลขนำบนำก ขนำด
กว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 570 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นทีถ
่ นน คสล.ไม่น้อย
กว่ำ 2,280 ตร.ม. พร้อมไหล่ทำงวัสดุหน
ิ คลุก
ข้ำงละ 0.50 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ ำย (ตำม
แบบ อบต. กำหนด)
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตส
ิ ภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 48 ลำดับที่ 56
(2) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหัวถนนป่ ำขลูแยกไปวัดบำงพระ หมูท
่ ี่ 2 ตำบลขนำบนำก
อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหัวถนน
ป่ ำขลู-แยกไปวัดบำงพระ หมูท
่ ี่ 2 ตำบล

รวม

2,297,100 บำท

รวม

100,000 บำท

รวม

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม

2,057,100 บำท
2,057,100 บำท

จำนวน

1,297,000 บำท

จำนวน

317,000 บำท

ขนำบนำก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำม
ยำว 140 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพืน
้ ที่
ถนน คสล.ไม่น้อยกว่ำ 560 ตร.ม. พร้อมไหล่ทำง
วัสดุหน
ิ คลุกข้ำงละ 0.50 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ ำย (ตำม
แบบ อบต.กำหนด)
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตส
ิ ภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำที่ 4 ลำดับที่ 5
(3)โครงกำรติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ ำสำธำรณะริมถนน
คสล.สำยบ้ำนนำยระนอง-วัดขนำบนำก
หมูท
่ ี่ 1,2 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ ำสำธำรณะริม
ถนน คสล.สำยบ้ำนนำยระนอง-วัดขนำบนำก หมู่
ที่ 1,2 ตำบลขนำบนำก โดยใช้หลอดไฟยำว
นีออน LED พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด รวม 10 จุด
(ตำมแบบ อบต.กำหนด)
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตส
ิ ภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2561 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 5 ลำดับที่ 7

จำนวน

37,600 บำท

(4) โครงกำรติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ ำสำธำรณะริมถนน
คสล.สำยริมคลองพระรำชดำริ
หมูท
่ ี่ 6 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ ำสำธำรณะริม
ถนน คสล. สำยริมคลองพระรำชดำริ หมูท
่ ี่ 6
ตำบลขนำบนำก โดยใช้หลอดไฟยำวนีออน LED
พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด รวม 11 จุด(ตำมแบบ อบต.
กำหนด)
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตส
ิ ภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2561 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 5 ลำดับที่ 8

จำนวน

40,500 บำท

(5) โครงกำรเสริมไหล่ทำงถนนสำยบำงตะลุมพอ ถนนชำยทะเล หมูท
่ ี่ 8
ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำเสริมไหล่ทำงถนนหินคลุกสำยบำง
ตะลุมพอ ถนนชำยทะเล หมูท
่ ี่ 8 ตำบลขนำบนำก

จำนวน

365,000 บำท

โดยทำกำรขยำยไหล่ทำงลงหินคลุกสองข้ำง
ทำง ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร
ยำว 2,700 เมตร
หนำ 0.20 เมตร หรือหินคลุกไม่น้อย
กว่ำ 540 ลบ.ม. พร้อมติดตัง้ ป้ ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร จำนวน 1 ป้ ำย
(ตำมแบบ อบต. กำหนด)
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตส
ิ ภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 109 ลำดับที่ 35

งบเงินอุดหนุน

รวม

140,000 บำท

รวม

140,000 บำท

(1)โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ ำยพำดสำยระบบ
ไฟฟ้ ำสำธำรณะ หมูท
่ ี่ 1,2 ตำบลขนำบนำก อำเภอ
ปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรขยำยเขตระบบ
จำหน่ ำยพำดสำยไฟฟ้ ำสำธำรณะ และติดตัง้ มิเตอร์
ไฟฟ้ ำ หมูท
่ ี่ 1,2 ตำบลขนำบนำก
ระยะทำง 515 เมตร
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2559
- แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 10 ลำดับที่ 13

จำนวน

60,000 บำท

(2)โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ ำยพำดสำยระบบ
ไฟฟ้ ำสำธำรณะ หมูท
่ ี่ 6 ตำบลขนำบนำก
อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรขยำยเขตระบบ
จำหน่ ำยพำดสำยไฟฟ้ ำสำธำรณะ และติดตัง้ มิเตอร์
ไฟฟ้ ำ หมูท
่ ี่ 6 ตำบลขนำบนำก
ระยะทำง 860 เมตร
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 11 ลำดับที่ 14

จำนวน

80,000 บำท

5. เงินอุดหนุน
5.1 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน

รวม

80,000 บำท

รวม

80,000 บำท

รวม

80,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

(2) โครงกำรเผยแพร่ควำมรูท
้ ำงกฏหมำยสูช
่ ุมชน
เพือ
่ จ่ำยในโครงกำรเผยแพร่ควำมรูท
้ ำงกฏหมำยสู่
ชุมชน เช่น ค่ำป้ ำยไวนิล ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ
่ งดืม
่ และค่ำวัสดุอป
ุ กรณ์ ตำ่ ง ๆ ทีจ่ ำเป็ น ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรม และกำรเข้ำรับกำร
ฝึ กอบรมของเจ้ำหน้ำทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 53 ลำดับที่ 61

จำนวน

20,000 บำท

(3) โครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำป่ ำจำก
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 149
ลำดับที่ 166)
-เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำร
ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำป่ ำจำก โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำอำหำร,อำหำรว่ำงพร้อมเครือ
่ งดืม
่
,ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์,ค่ำวิทยกร,วัสดุอป
ุ กรณ์
สำหรับโครงกำร ฯลฯ

จำนวน

20,000 บำท

งบดำเนินงำน
1.ค่ำใช้สอย
1.1รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
(1) โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำ อบต.
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 153 ลำดับที่
176)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในโครงกำรจัดทำ
แผนพัฒนำ อบต. เช่น ค่ำป้ ำยไวนิล ค่ำอำหำรว่ำง
และเครือ
่ งดืม
่ และค่ำวัสดุอุปกรณ์ ตำ่ ง ๆ ที่
จำเป็ น ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิม
่ เติมฉบับที่ 2
พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.4/
ว 856 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2553
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560

-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท.
พ.ศ.2559

-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560
(4) โครงกำรส่งเสริมกลุ่มสตรีภำยในตำบลขนำบนำก
-เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำร
ส่งเสริมกลุ่มสตรีภำยในตำบลขนำบนำก โดยมี
ค่ำใช้จำ่ ยประกอบด้วย ค่ำอำหำร,อำหำรว่ำงพร้อม
เครือ
่ งดืม
่ ,ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์,ค่ำวิทยกร,วัสดุ
อุปกรณ์ สำหรับโครงกำร ฯลฯ
-เป็ นไปตำม พรบ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 มำตรำ 59
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว้ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำร
เบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงินฯลฯ
-เป็ นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 135 ลำดับที่ 122

จำนวน

10,000 บำท

(5) โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชนในตำบล
ขนำบนำก
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 148 ลำดับที่
163)
-เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำร
ส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชนในตำบล
ขนำบนำก โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ยประกอบด้วย ค่ำอำหำร,
อำหำรว่ำงพร้อมเครือ
่ งดืม
่ ,ค่ำป้ ำย
ประชำสัมพันธ์,ค่ำวิทยำกร,วัสดุอุปกรณ์ สำหรับ
โครงกำร ฯลฯ
-เป็ นไปตำม พรบ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 มำตรำ 59
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว้ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำร
เบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงินฯลฯ

จำนวน

20,000 บำท

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

งำนกีฬำและนันทนำกำร
งบดำเนินงำน
1. ค่ำใช้สอย
1.1 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
(1)โครงกำรแข่งขันกีฬำ-กรีฑำของโรงเรียนในตำบล

รวม

150,000 บำท

รวม

150,000 บำท

รวม

150,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

และระหว่ำงตำบล
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 145
ลำดับที่ 153)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำร
แข่งขันกีฬำ-กรีฑำของโรงเรียนในตำบลและ
ระหว่ำงตำบล โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ยประกอบด้วย ค่ำเบีย้
เลี้ยงของนักกีฬำ,ค่ำชุดนักกีฬำ,ค่ำน้ำดืม
่ และ
น้ำแข็ง,ค่ำเวชภัณฑ์ยำ ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน
่
งบดำเนินงำน
1. ค่ำใช้สอย
1.1 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
(1) โครงกำรจัดงำนแข่งขันเรือเพียว
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 143
ลำดับที่ 149)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรจัด
งำนแข่งขันเรือเพียว โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสนำมแข่งขัน
และอุปกรณ์ สำหรับแข่งขัน,ค่ำเช่ำ
เต็นท์ เก้ำอี้ ค่ำเงินรำงวัล ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท.
พ.ศ.2559
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560

(2) โครงกำรจัดงำนประเพณี "ลอยกระทง"
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 142
ลำดับที่ 146)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรจัด
งำนประเพณี "ลอยกระทง" โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำเช่ำเวทีกลำง ค่ำเช่ำ
เต็นท์ โต๊ะ เก้ำอี้ ป้ ำยไวนิล ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560

รวม

541,000 บำท

รวม

525,000 บำท

รวม

525,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

170,000 บำท

(3) โครงกำรจัดงำนวันกตัญญูและรดน้ำผูส
้ งู อำยุ
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 142
ลำดับที่ 145)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรจัด
งำนวันกตัญญูและรดน้ำผูส
้ ูงอำยุ โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำตกแต่งสถำนที,่ ค่ำอำหำรและ
เครือ
่ งดืม
่ ,ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์,ค่ำของรำงวัล,ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ตำ่ ง ๆ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560

จำนวน

150,000 บำท

(4) โครงกำรจัดงำนวันสำคัญต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 143
ลำดับที่ 148)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรจัด
งำนวันสำคัญต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร โดยมี
ค่ำใช้จำ่ ยประกอบด้วย ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ธง พำน พวงมำลำ ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560

จำนวน

50,000 บำท

(5) โครงกำรจัดงำนสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ และ
วันเข้ำพรรษำ
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 145 ลำดับที่
155)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรจัด
งำนสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ(วันเข้ำพรรษำ) โดย
มีคำ่ ใช้จำ่ ยประกอบด้วย ค่ำจัดซื้อต้นเทียน ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560

จำนวน

15,000 บำท

(6) โครงกำรสืบสำนภูมป
ิ ญ
ั ญำท้องถิน
่
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 142
ลำดับที่ 144)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรสืบ
สำนภูมป
ิ ญ
ั ญำท้องถิน
่ โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำใช้จำ่ ยในกำรตกแต่งสถำนที่ ,

จำนวน

40,000 บำท

ค่ำป้ ำย,ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ
่ งดืม
่ ,ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560
งบเงินอุดหนุน
2. เงินอุดหนุน

รวม

16,000 บำท

รวม

16,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

13,000 บำท

รวม

20,000 บำท

รวม

20,000 บำท

2.1 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
(1) โครงกำรจัดกิจกรรมแห่หมรับงำนประเพณี
เทศกำลเดือนสิบ
เพือ
่ อุดหนุนงบประมำณให้กบั ทีท
่ ำกำรปกครอง
อำเภอปำกพนัง ในโครงกำรจัดกิจกรรมแห่หมรับ
งำนประเพณี เทศกำลเดือนสิบ เป็ นค่ำใช้จำ่ ยเป็ น
ค่ำจ้ำงทำเรือนหมรับ ,ผ้ำระบำยหลำกสี,ดอกไม้
นำนำพันธุ์,วัสดุอป
ุ กรณ์ ตำ่ ง ๆ
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 163 ลำดับที่ 7
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2559
-หนังสือทีว่ ำ่ กำรอำเภอปำกพนัง
ที่ นศ 0718/119 ลงวันที่ 14 มิ.ย.
2561 เรือ
่ ง ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ ประจำปี งบประมำณ 2562
้ ธำตุ
(2) โครงกำรจัดงำนประเพณี มำฆบูชำแห่ผำ้ ขึน
เพือ
่ อุดหนุนงบประมำณให้กบั ทีท
่ ำกำรปกครอง
อำเภอปำกพนัง ในโครงกำรจัดงำนประเพณี
้ ธำตุ เป็ นค่ำจุตปัจจัยไทยธรรม
มำฆบูชำแห่ผำ้ ขึน
ถวำยพระสงฆ์,ค่ำจ้ำงกลองยำวและนำงรำ,
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรแสดงศิลปิ นพื้นบ้ำน,ค่ำใช้จำ่ ยใน
กำรผลิตผ้ำพระบฎ และค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2559
-หนังสือทีว่ ำ่ กำรอำเภอปำกพนัง ที่ นศ 0718/119
ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2561 เรือ
่ ง ขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ ประจำปี งบประมำณ 2562
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 59 ลำดับที่ 67

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว
งบดำเนินงำน

1. ค่ำใช้สอย
1.1รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
(1) โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 147
ลำดับที่ 157)
สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำร
ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ย
ประกอบด้วย ค่ำป้ ำยโครงกำรแสดงจุดท่องเทีย่ ว
ภำยในตำบล พร้อมติดตัง้ และค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ที่
สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
-เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรม และกำรเข้ำรับกำร
ฝึ กอบรมของเจ้ำหน้ำทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557

รวม

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม

20,000 บำท

รวม

20,000 บำท

รวม

10,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบดำเนินงำน
1. ค่ำใช้สอย
1.1 รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
(1) โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 หน้ำ 155
ลำดับที่ 184)
สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในโครงกำรปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่ำป้ ำยไวนิล ค่ำพันธุ์
ไม้ ค่ำอำหำรและเครือ
่ งดืม
่ และค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ
ทีส
่ ำมำรถเบิกได้ตำมระเบียบฯ
-เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-พระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561
(2) โครงกำรอนุรกั ษ์ พน
ั ธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ
(แผนพัฒนำสีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 1/2560 หน้ำ 13 ลำดับที่ 1
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำร
อนุรกั ษ์ พน
ั ธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ยประกอบด้วย ค่ำอำหำร,อำหำรว่ำง

และเครือ
่ งดืม
่ ,ค่ำป้ ำยไวนิล,ค่ำตอบแทนวิทยำกร
และค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ทีส
่ ำมำรถเบิกได้ตำมระเบียบฯ
-เป็ นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0891.4/ว 164 ลว.26
ม.ค.2558
-พระรำชบัญญัตก
ิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561
2. ค่ำวัสดุ
วัสดุกำรเกษตร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดซื้อวัสดุ
กำรเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ ย
วัสดุเพำะชำ ฯลฯ

รวม

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

แผนงำนกำรพำณิชย์

งำนกิจกำรประปำ
งบบุคลำกร
1. เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
1.1 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงใน
ตำแหน่ งพนักงำนผลิตน้ำประปำ
1.2 เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงใน
ตำแหน่ งพนักงำนผลิตน้ำประปำ

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,638,740
307,620
307,620
265,440

บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวน

42,180 บำท

รวม
รวม

772,120 บำท
22,120 บำท

จำนวน

22,120 บำท

3. ค่ำวัสดุ
3.1 วัสดุกอ
่ สร้ำง
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้ำง เช่น มิเตอร์
น้ำ ข้อต่อต่ำง ๆ ท่อพีวีซี กำวทำท่อ ไม้ตำ่ ง ๆ แปลง
ทำสี ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน กระเบือ
้ ง ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ ประปำ ฯลฯ

รวม
จำนวน

150,000 บำท
150,000 บำท

4. ค่ำสำธำรณู ปโภค
4.1 ค่ำไฟฟ้ ำ

รวม
จำนวน

600,000 บำท
600,000 บำท

งบดำเนินงำน
2. ค่ำตอบแทน
2.1 ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ น
ประโยชน์แก่ อปท. เช่น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สำหรับพนักงำน
-ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอืน
่ ๆ
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิ ดซอง
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง
-ค่ำใช้จำ่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำไฟฟ้ ำระบบประปำทีอ
่ ยูใ่ นควำมดูแล
ขององค์กำรริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
งบลงทุน
5. ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
5.1 ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค
(1) โครงกำรวำงท่อเมนประปำ หมูท
่ ี่ 7 ตำบล
ขนำบนำก อำเภอปำกพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำวำงท่อเมนประปำ หมูท
่ ี่ 7
ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช โดยทำกำรวำงท่อเมนประปำ
ระยะทำงยำว 3,650 เมตร โดยวำง
ท่อ PVC ชัน
้ 8.5 ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 นิ้ว ระยะทำง 1,070 เมตร
ท่อ PVC ชัน
้ 8.5 ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 นิ้ว ระยะทำง 2,220 เมตร
ท่อ PVC ชัน
้ 8.5 ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 1/2 นิ้ว ระยะทำง 360 เมตร
พร้อมติดตัง้ ป้ ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร จำนวน 1 ป้ ำย
(ตำมแบบ อบต.กำหนด)
-เป็ นไปตำมพระรำชพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกิจกำรประปำ
และกำรบำรุงรักษำประปำหมูบ
่ ำ้ น พ.ศ.2548
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 128 ลำดับที่ 96

รวม
รวม

559,000 บำท
559,000 บำท

จำนวน

559,000 บำท

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง

รวม

10,503,165 บำท

รวม

10,503,165 บำท

รวม

10,503,165 บำท

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงำนจ้ำง/ผูช
้ ่วยครู ผูด
้ แ
ู ลเด็ก ศูนย์พฒ
ั นำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก

จำนวน

90,000 บำท

1.2 เบีย้ ยังชีพผูส
้ งู อำยุ
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุ ประจำปี
งบประมำณ 2562
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561
หน้ำ 51 ลำดับที่ 59
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิน
่ ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลว.5 ก.ค.2561 เรือ
่ งซักซ้อมแนวทำงกำรตัง้
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมฯ

จำนวน

7,350,000 บำท

1.3 เบีย้ ยังชีพคนพิกำร
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำเบีย้ ยังชีพคนพิกำร ประจำปี
งบประมำณ 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิน
่ ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลว.5 ก.ค.2561 เรือ
่ งซักซ้อมแนวทำงกำรตัง้
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงกำรเสริม
สร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมฯ
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 เพิม
่ เติม/
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2/2561 หน้ำ 52 ลำดับที่ 60

จำนวน

2,500,000 บำท

1.4 เบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์ ของ
ตำบลขนำบนำก
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิน
่ ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลว.5 ก.ค.2561 เรือ
่ งซักซ้อมแนวทำงกำรตัง้
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงกำรเสริม

จำนวน

48,000 บำท

งบกลำง
1. งบกลำง

สร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมฯ
-แผนพัฒนำท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้ำ 136 ลำดับที่ 124

1.5 สำรองจ่ำย
เพือ
่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกรณี ฉุกเฉินทีม
่ ส
ี ำธำรณะ
้ หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ภัยทีเ่ กิดขึน
ประชำชนเป็ นส่วนรวมเท่ำนัน
้
1.6 รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลขนำบนำก
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก ในอัตรำร้อย
ละ 40 ของเงินทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรจำก สปสช.
1.7 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิน
่ (กบท.)
เพือ
่ จ่ำยเป็ นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน
่

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

165,165 บำท

