
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลวังสามัคคี

อําเภอโพนทอง   จังหวัดรอยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,765,687 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,915,576 บาท
งบกลาง รวม 11,915,576 บาท

งบกลาง รวม 11,915,576 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 236,088 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจาง
ชั่วคราว 236,088 บาท (คํานวณ รอยละ 5 ของคาจาง
ทั้งหมด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,583,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวนทั้งสิ้น  1,030 คน
อายุ 60-69 ป จํานวน 623 คนๆละ 600 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,485,600 บาท
อายุ 70-79 ป จํานวน 345 คนๆละ 700 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,898,000 บาท
อายุ 80-89 ป จํานวน 105 คนๆละ 800 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,008,000  บาท
อายุ 90 ปขึ้นไป จํานวน 16 คนๆะ 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 192,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,583,600 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,862,400 บาท

เพื่อจาย เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน  184 รายๆละ 800 บาท
เป็นเงิน 1,862,400 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 13 คน   
เป็นเงิน 78,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองรายจายที่จํานวนเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอน         
ของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  จํานวน  11,917  บาท และตั้งจากเงินราย
ได จํานวน  488,083 บาท 

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  จํานวนเงิน 170,000  บาท    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 424,988 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่นคํานวณ รอยละ 2 จากประมาณการรายรับ  โดยไม
รวมเงินอุดหนุนจายบํานาญใหกับขาราชการ จํานวน 1 ราย จาสิบ
เอกสยาม นิวาสวงศ
 เดือนละ 11,637.60บาท เป็นเงิน 139,651.20 บาท  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบองคกรสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาสมทบองคกรสวัสดิการชุมชน  
จํานวนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,799,800 บาท

งบบุคลากร รวม 8,976,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,830,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน
นายกองคการบริหารตําบล 1 อัตรา ๆละ 20,400   บาทตอ
เดือน จํานวน 12  เดือน   
เป็นเงิน   จํานวน 244,800.00 บาท
รองนายกองคการบริหารตําบล  2   อัตรา ๆละ  
11,220  บาทตอเดือน  จํานวน 12  เดือน   
เป็นเงิน  จํานวน  269,280.00  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเงินตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 1 อัตรา ๆละ 1,750 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน จํานวน 21,000.00
  บาท รองนายกองคการบริหารตําบล 2 อัตรา ๆละ  880  บาท
ตอเดือน
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินจํานวน  21,120.00  บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเงินตอบแทนพิเศษ        
นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา ๆละ  1,750  บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินจํานวน 21,000.00 บาท
รองนายกองคการบริหารตําบล 2 อัตรา ๆละ  880  บาท
ตอเดือน จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน จํานวน 21,120.00 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 86,400 บาท 
เลขานุการนายก 1 อัตรา ๆละ 7,200 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน จํานวน 86,400 บาท        
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,145,600 บาท

   เพื่อจายคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น      
จํานวน 2,145,600.00 บาท 
-  ตําแหนงประธานสภา อบต. 1 อัตราๆละ 
11,220.00 บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  134,640.00
  บาท 
-  ตําแหนงรองประธานสภา  อบต. 1 อัตราๆละ  9,180.00
 บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน   110,160.00  บาท     
-  ตําแหนงเลขานุการสภา   อบต. 1  อัตราๆละ  7,200.00
  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน   86,400.00  บาท     
-  ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.21 อัตราๆะ 7,200.00 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,814,400.00 บาท     
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,146,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,972,480 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนประจําป รวม 3,733,680.00 บาท
ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารตําบล ระดับกลาง    
อัตราๆละ  558,240 บาท
ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารตําบล ระดับตน     
อัตราๆละ 566,880 บาท
ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับตน อัตราๆละ 448,920  บาท
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน อัตราๆละ 336,360 บาท
ตําแหนงนิติกร   อัตราๆละ 222,240  บาท
ตําแหนงนักทรัพกรบุคคล อัตราๆละ 222,240 บาท
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  อัตราๆละ349,320 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ อัตราๆละ 264,480 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  อัตราๆละ 234,960 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
อัตราๆละ 174,840 บาท
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข อัตราละ 355,200 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
   เพื่อจายเป็นคาเงินปรับปรุงเดือนประจําป รวม 238,800.00
 บาท
ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารตําบล ระดับกลาง 
อัตราๆละ  39,360  บาท
ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารตําบล ระดับตน     
อัตราๆละ  36,000  บาท
ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ตน อัตราๆละ 26,640 บาท
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  อัตราๆละ 25,920 บาท
ตําแหนงนิติกร  อัตราๆละ 15,360  บาท
ตําแหนงนักทรัพกรบุคคล  อัตราๆละ15,360  บาท
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป อัตราๆละ 26,640 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  อัตราๆละ 21,120 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  อัตราๆละ 18,720 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
อัตราๆละ  13,680 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 10/9/2564  15:53:17 หนา : 5/63



เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาประจําตําแหนง รวม 168,000.00  บาท
ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารตําบล  ระดับกลาง
84,000 บาท
ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารตําบล  ระดับตน       
 42,000 บาท
ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ตน  42,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนง 
ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารตําบล   ระดับ
กลาง    84,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,851,640 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง      
รวม  1,751,640.00 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน   284,880 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักวิชาการ
เกษตร 266,880 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  169,080 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
148,440 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
 148,200 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงแมบาน    162,960 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงคนสวน  161,520 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงพนักงานขับรถ 159,360 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานดับเพลิง  124,920
 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 125,400 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได
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       เพื่อจายเป็นคาเงินปรับปรุงเดือนประจําป 99,600 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 16,200  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักวิชาการเกษตร   
 15,120  บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 9,600  บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  8,400
  บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชา
สัมพันธ 8,400  บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงแมบาน 9,240 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงคนสวน 9,240 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงพนักงานขับรถ 9,120 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานดับเพลิง 
7,080 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 7,200 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 70,260 บาท

       เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว รวม  70,260.00 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   10,980
 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
 11,220 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงพนักงานขับรถ 60 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานดับเพลิง 24,000 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา  24,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 2,197,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 417,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเป็นรางวัลในแนวทางการปฏิบัติการกําหนดประโยชน
ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแกขาราชการ  พนักงานและลูกจางรวม
ตลอดจนผูปฏิบัติงานอื่นๆที่มีคําสั่งใหปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
          - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ เบิกเงินตอบ
แทนไดไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท
          - ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ มีสิทธิเบิกเงินคาตอบแทน
ไดไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท
          - ขอยกเวนกรณีที่ไมสามารถเบิกเงินตอบแทนได 
คือ กรณีการอยูเวรรักษาการณตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติหรือตามระเบียบหรือคําสั่งอื่นใด  
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 267,600 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน/เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น  ตั้งจาย
จากเงินรายได 

ค่าใช้สอย รวม 1,310,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจางเหมา เชนคาจางเหมาแบกหามสัมภาระ 
คาบริการกําจัดปลวกยุง,หนู,มด คาจางเหมาแรงงานทํา 
คาแปลงเอกสาร คาลางฟลม คาจางเหมาเครื่องถายเอกสารสํานัก
งานจํานวน 1 เครื่อง ตลอดงานจางเหมาอื่นๆ มิใชเป็นการ
ประกอบตัวแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยู
ในความรับผิดชอบของผูรับจาง  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป     

- คาจางเหมาบริการพนักงานประจําดับเพลิง จํานวน 216,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการพนักงานประจําดับ
เพลิง จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/67210 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

- คาจางเหมาบริการยาม จํานวน 84,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจางเหมายาม จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,000
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/67210 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป     
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- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสัมมนาตางๆ จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
สัมมนา  ตางๆ  เชน  ธรรมเนียมศาล  คาธรรมเนียมในการและ
คาลงเอกสาร คาลางฟลมตลอดงานจางเหมาอื่นๆ มิใชเป็นการ
ประกอบตัวแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยู
ในความรับผิดชอบของผูรับจาง  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป     

- คาบอกรับวารสารสิ่งพิมพ ตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อ  วารสาร  สิ่งพิมพตางๆ เชน  ขาวสารผู
นําทองถิ่นหนังสือพิมพ  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคารายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
แยกเป็น 
-  คารับรองหรือคณะบุคคลที่ตรวจติดตามและแนะนําการปฏิบัติ
งานขององคการบริหารสวนตําบล    จํานวน 15,000 บาท
 -  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  เชน เครื่องดื่ม อาหารวางของ
องคการบริหารสวนตําบล   
- คาใชจายพิธีการทางศาสนาและรัฐพิธี จํานวน 15,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา อบต.ฯลฯ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

- คาใชจายเกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
พนักงานสวนตําบล ส. อบต.คณะผูบริหารและพนักงานจาง,อ
สม. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร  สมาชิก และพนักงาน  ฯลฯ ที่มีหนังสือสั่งการใหเขารับ
การอบรม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

โครงการอบรมประชาชนตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบรม
ประชาชนตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

โครงการอบรมปองกันและแกไขปัญหาการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบรมปองกันและแกไขปัญหาการ
ทุจริต  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม   จํานวน 50,000 บาท    
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ
ดังนี้         
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย        
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ 
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน(ซอมแซมกลาง
รถยนตนั่งธรรมดา) 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมรถยนต(ซอมแซมปกติรถ
ยนตนั่งธรรมดา) 11,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
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ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล  เชน กระดาษ หมึกเติม
ปากกา  แฟม  กาว  สมุดบัญชี  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได     

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุเพื่อใชสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  หลอดไฟฟา   ฟวส  ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได   
     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว  แยกเป็น
     - คาจัดซื้อน้ําจืด  จํานวน  20,000 บาท
จัดซื้อน้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  เพื่อใชสําหรับอุปโภค บริโภค
     - คาจัดซื้ออุปกรณทําความสะอาด  จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาคาจัดซื้ออุปกรณทําความสะอาดสํานัก
งาน  เชน แกวชุดกาแฟ ไมกวาด  น้ํายาลางหองน้ํา 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น  เพื่อใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล  ตลอดจนใชในการพน
หมอกควัน  เชน รถยนต  รถจักรยานยนต  รถตัดหญา  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   แยกเป็น
 -  คาจัดซื้อเคมีภัณฑ   จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเคมีภัณฑ เพื่อใชสําหรับใชในการปองกัน
โรค เชน  ทรายอะเบท  ปูนขาว   และน้ํายาพนหมอกควันใชใน
ปองกันโรคไขเลือดออก ไขหวัดใหญ 2009 ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายได     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคา อาหารสัตว พันธพืช ปุย วัสดุเพาะซํา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเชน ปายกระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกัน  สี  ฟลม  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแบบพิมพ 
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึก หรือแปนพิมพ
เมาส  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 160,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาไฟฟา   แยกเป็น        
 -  คาไฟฟาสํานักงาน  จํานวน  80,000  บาท  
เพื่อจายเป็นเงินคาไฟฟา สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวัง
สามัคคี        
 -  คาไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  20,000  บาท  
เพื่อจายเป็นเงินคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก2
  ศูนย  องคการบริหารสวนตําบลวังสามัคคี  ตั้งจายจากเงินราย
ได              

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาโทรศัพทสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
วังสามัคคี  ตั้งจายจากเงินรายได      

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาไปรษณีย  คาโทรเลข ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายได     
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาโทรภาพ  หรือโทรสาร  คาวิทยุติดตามตัว 
คาวิทยุสื่อสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวังสามัคคี  ตั้งจายจากเงิน
รายได     

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ จํานวน 20,000.00 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 580,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 580,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ จํานวน 33,500 บาท

   เพื่อจายคาครุภัณฑสํานักงาน (เกาอี้)
-  เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว ราคา 1,500 บาท
- เกาอี้อํานวยการ จํานวน 2 ตัวๆละ ราคา 1,500 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท
- เกาอี้จัดเลี้ยง จํานวน 30 ตัวๆละ 800 บาท เป็นเงิน 24,000
 บาท 
-เกาอี้ลอลาก จํานวน 5 ตัวๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000
 บาท รวมทั้งสิ้น  33,500 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 59,000 บาท เป็นเงิน 118,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูน้ําเย็น แบบถังคว่ํา จํานวน 6,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูน้ําเย็น ความจุสูงสุด 12 ลิตร จํานวน 1
 เครื่อง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กลองวงจรปด จํานวน 386,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคากลองวงจรปด กลองโทรทัศน  จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 บานเหลานอย ตําบลวังสามัคคี  อุปกรณบันทึกภาพ
แบบ 8 ชอง จํานวน 5 ชุด อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE 
ขนาด 8 ชอง 3 ชุด จอแสดงภาพ ขนาด 40 นิ้วพรอมอุปกรณติด
ตั้ง ตามแบบอบต.วังสามัคคีกําหนด เป็นจํานวนเงิน 169,800
 บาท
จุดที่ 2 ภายในองคการบริหารสวนตําบลวังสามัคคี  จํานวน 11
 ชุด อุปกรณบันทึกภาพแบบ 8 ชอง อุปกรณกระจายสัญญาณ
แบบ POE ขนาด 8 ชอง 2 ชุด จอแสดงภาพ ขนาด 40 นิ้วพรอม
อุปกรณติดตั้ง ตามแบบอบต.วังสามัคคีกําหนด เป็นจํานวน
เงิน 216,000 บาท
รวมเป็นเงิน 386,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุุุค จํานวน 22,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค  มีหนวย
ความจําไมนอยกวา 2 แกนหลัก ฯ เกณฑมาตรฐานราคากลาง
และคุณลักษณพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ13 หนา 6 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมีกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 15,000 บาท

   เพื่อจายคาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
(เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ) จํานวน2เครื่องๆละ  
7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท คุณลักษณะตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป 2563 หนา18 ขอ 50       
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาโครงการจัดตั้งศูนยปฎิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบลนาอุดม อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป         

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาโครงการจัดงานรัฐพิธี ตางๆ 
ของอําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

ประเภทคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตางๆ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ เพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ตางๆ   เชน  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
การประเมินวิจัยการมีสวนรวมของชุมชน  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายได 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,120,980 บาท
งบบุคลากร รวม 2,638,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,638,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,550,040 บาท

            เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนประจําป      
รวม  1,522,320.00  บาท
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  อัตราละ  393,600 บาท
ตําแหนงนักวิชาการคลัง  อัตราละ  355,320 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได    อัตราละ        155,640
 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและการบัญชี   
อัตราละ     232,920  บาท
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ   อัตราละ  229,200 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและการบัญชี       
อัตราละ    155,640  บาท ตั้งจายจากเงินรายได
          เพื่อจายเป็นคาเงินปรับปรุงเดือนประจําป      รวม 
 27,720.00  บาท
ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได  อัตราละ 6,360 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและการบัญชี       
อัตราละ    7,560 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ      อัตราละ   7,440  บาท
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและการบัญชี       
อัตราละ    6,360 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,720 บาท

      เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว รวม 24,720.00 บาท
ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได     
อัตราละ  12,360  บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

       เพื่อจายอัตราละคาประจําตําแหนง รวม 42,000.00  บาท
ตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ ตน   42,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 952,920 บาท

    เพื่อจายอัตราละคาตอบแทนพนักงานจาง รวม  916,080.00
  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได อัตราละ 134,400 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ    
อัตราละ 193,920  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
การบัญชี  อัตราละ 141,600 บาท
พนักงานจางทั่วไป   ตําแหนงคนงานทั่วไป   
อัตราละ 108,000 บาท
พนักงานจางทั่วไป   ตําแหนงคนงานทั่วไป   
อัตราละ 108,000  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ   
อัตราละ 156,480  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
          เพื่อจายเป็นคาเงินปรับปรุงเดือนประจําป รวม 
 36,840.00 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได   อัตราละ  7,680 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ    
อัตราละ 11,040 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
การบัญชี  อัตราละ 9,240  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ   อัตราละ  8,880  บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 68,700 บาท

       เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว รวม 68,700.00 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บ
รายได   อัตราละ 24,000 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเงินและการ
บัญชี  อัตราละ  17,760  บาท
พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงคนงานทั่วไป  อัตราละ       
 12,000  บาท
พนักงานจางทั่วไป   ตําแหนงคนงานทั่วไป   อัตราละ       
 12,000  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ   
อัตราละ  2,940  บาท ตั้งจายจากเงินรายได        

งบดําเนินงาน รวม 466,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเป็นรางวัลในแนวทางการปฏิบัติการกําหนดประโยชน
ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแกขาราชการ  พนักงานและลูกจางรวม
ตลอดจนผูปฏิบัติงานอื่นๆที่มีคําสั่งใหปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได     

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน / เชาซื้อใหแกพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได        
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลและคณะผูบริหาร  ตั้งจายจากเงินรายได     
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ค่าใช้สอย รวม 186,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมาบริการ จํานวน 106,000 บาท

- คาจางเหมา จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมา เชนคาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คา
บริการกําจัดปลวก,ยุง,หนู,มด คาจางเหมาแรงงานทํา คาแปลง
เอกสาร คาลางฟลมตลอดงานจางเหมาอื่นๆ มิใชเป็นการประกอบ
ตัวแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง  ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการ จํานวน 102,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการดูแลงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 1 อัตราๆละ 8,500 บาท 
รวม 102,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/67210 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการ
เบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้ง
จายจากเงินรายได

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสัมมนาตางๆ จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
สัมมนา  ตางๆ  เชน  ธรรมเนียมศาล  คาธรรมเนียมในการและ
คาลงเอกสาร คาลางฟลมตลอดงานจางเหมาอื่นๆ มิใชเป็นการ
ประกอบตัวแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยู
ในความรับผิดชอบของผูรับจาง  ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร   สมาชิก และพนักงาน  ฯลฯ  ที่มีหนังสือสั่งการใหเขารับ
การอบรม ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน 
ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้         
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจาย
จากคาใชสอย        
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล  เชน กระดาษ หมึกเติม
ปากกา  แฟม  กาว  สมุดบัญชี  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้ออุปกรณทําความสะอาด สํานัก
งาน เชน แกวกาแฟไมกวาด น้ํายาลางหองน้ํา  
ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแบบพิมพ สําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึก หรือแปนพิมพเมาส  ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได 

งบลงทุน รวม 16,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ลอลาก จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจัดซื้อ เกาอี้ลอลาก จํานวน 5 ตัวๆละ 1,000
 บาท รวม 5,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 1,500 บาท

  เพื่อเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํารวจ (เทปวัดระยะ) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมีกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 7,500 บาท

  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (เครื่อง
พิมพ Multifunction แบบฉีดหมีกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ) จํานวน1 เครื่อง ราคา 7,500 บาท คุณลักษณะตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป 2563 หนา 18 ขอ 50  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600
 บาท  คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 2563 หนา 16       
ขอ 44 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 370,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

      เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนประจําป รวม 355,200.00 บาท
ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราละ 355,200.00 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นรางวัลในแนวทางการปฏิบัติการกําหนดประโยชน
ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแกขาราชการ  พนักงานและลูกจางรวม
ตลอดจนผูปฏิบัติงานอื่นๆที่มีคําสั่งใหปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-  คาใชจายคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน  10,000 บาทเพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฎิบัติราช
การอันเป็นประโยชนสมาชิก  อปพร. ตลอดจนผูปฏิบัติงานอื่นๆที่
เป็นประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
-  คาใชจายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ  70,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายในการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
เชน  เทศกาลปใหม  เทศกาลสงกรานต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป     
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกันรถยนต จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยประกันภัยรถยนต
- รถยนตสวนกลาง
- รถยนตดับเพลิง
- รถยนตกูชีพ    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายโครงการฝึกอบรมซอมแผนระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อใชจายในการจัดฝึกอบรบซอมแผนระงับอัคคีภัย 
จํานวน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

   เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท      
ประเภทรายจาคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
จํานวน 80,000 บาท คาซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให
จายจากคาใชสอย ดังนี้
 - คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (ซอมแซมกลางรถยนตนั่ง
ธรรมดา) 20,000 บาท
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมรถยนต ( ซอมแซมปกติรถยนตนั่ง
ธรรมดา) 15,000 บาท 
 - คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (ซอมแซมกลาง
รถบรรทุก) 30,000 บาท
 - คาบํารุงรักษาและซอมแซมรถยนต ( ซอมแซมปกติ
รถบรรทุก) 15,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 )  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอเลื่อน เพื่อใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล กิจการกูชีพกูภัย ตลอดจน
ใชในการพนหมอกควัน เชน รถยนต รถจักยานยนต รถตัด
หญา ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560)  
ตั้งจายจาเงินอุดหนุนทั่วไป     
     

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 299,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 299,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการชวยเหลือและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากโรค
ระบาดสัตว

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายโครงการชวยเหลือและเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากโรคระบาดสัตว   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 

คาใชจายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 

คาใชจายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายในงานกิจการบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน  วาตภัย  อัคคีภัย ภัยหนาว อุทกภัย ฯลฯ   ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน 

ค่าวัสดุ รวม 99,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อแผงกั้น
จราจร จํานวน 10 แผงๆ ละ1,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 6,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเครื่องพนยาแบบใช
แบตเตอรี่ จํานวน 4 เครื่องๆละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 6,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปาย กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน สี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 33,000 บาท

   เพื่อจัดซื้อคาวัสดุเครื่องแตงกาย 
-จัดซื้อเครื่องแบบ อปพร. จํานวนเงิน 30,000 บาท
-จัดซื้อเสื้อสะทอนแสงสําหรับพนักงานดับเพลิงพรอม
สกรีน จํานวน 6  ตัวๆละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 35,000 บาท

   เพื่อเป็นเงินคาจัดซื้อถังดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (co2) ถังสี
แดง ขนาด 15 ปอนด จํานวน 10 ถังๆละ 3,500 บาท รวมเป็น
เงิน 35,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,639,555 บาท

งบบุคลากร รวม 3,247,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,247,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,005,080 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนประจําปรวม 1,902,840.00 บาท
ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับตน 
อัตราๆละ 402,720 บาท
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา อัตราๆละ 299,640 บาท
ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก(คศ.2) อัตราๆละ 343,560 บาท
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก  (คศ.2)อัตราๆละ  296,640 บาท
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก   (คศ.1) อัตราๆละ  288,360 บาท
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก   (คศ.1)  อัตราๆละ 271,920 บาท
 ตั้งจายจากเงินรายได    
          เพื่อจายเป็นคาเงินปรับปรุงเดือนประจําป 
รวม 102,240.00 บาท
ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ตน 13,440 บาท
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  อัตราๆละ 12,000 บาท
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก (คศ.2)  อัตราๆละ 20,640 บาท
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก (คศ.2)  อัตราๆละ 18,000 บาท
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก (คศ.1)  อัตราๆละ 17,520 บาท
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก(คศ.1)  อัตราๆละ 20,640 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาประจําตําแหนง รวม 42,000.00 บาท
ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับ
ตน 42,000.00 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาเงินวิทยฐานะ  รวม 84,000.00  บาท
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก (ชก)   อัตราๆละ  42,000.00  บาท
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก (ชก)   อัตราๆละ  42,000.00  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,062,960 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางรวม  1,024,920.00
 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก 172,320  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก 194,280  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก 192,240  บาท
 พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
 142,080  บาท
พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงคนงานทั่วไป(ผูดูแลเด็ก) 108,000
 บาท
พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงคนงานทั่วไป 108,000 บาท
พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงคนงานทั่วไป(ผูดูแลเด็ก) 108,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได        
          เพื่อจายเป็นคาเงินปรับปรุงเดือน
ประจําป รวม 38,040.00 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก  10,560  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก  10,440  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก  9,360  บาท
 พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 7,680
 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 53,340 บาท

      เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว รวม  53,340.00 บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ       
 17,340 บาท
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป 12,000.00 บาท
พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงคนงานทั่วไป(ผูดูแลเด็ก)  12,000  
บาท
พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงคนงานทั่วไป(ผูดูแลเด็ก) 12,000  
บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 1,943,275 บาท
ค่าตอบแทน รวม 226,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

        เพื่อจายคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนกรณี
พิเศษแกขาราชการ  พนักงานและลูกจาง จํานวน 120,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน / เชาซื้อ   
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (เงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา)  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป 

ค่าใช้สอย รวม 816,155 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสัมมนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
สัมมนา  ตางๆ  เชน  ธรรมเนียมศาล  คาธรรมเนียมในการและ
คาลงทะเบียนสัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง  คณะผูบริหารทองถิ่น  
ตลอดจนสมาชิกสภา อบต. ที่มีหนังสือสั่งการใหเขารวม
การอบรม  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร  สมาชิกและพนักงาน ฯลฯ  ที่มีหนังสือสั่งการใหเขารับ
การอบรม 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- คาใชจายในโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาโครงการวันเด็กแหงชาติ (คาใชจายตามราย
ละเอียดโครงการที่เสนออนุมัติ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 726,155 บาท

- คาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา รวม 726,155 บาท  
- คาใชจายในการเรียนการสอน (รายหัว) รวม164,900 บาท  
เพื่อจายเป็นคาใชจายในคาการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับ
เด็กปฐมวัย  (อายุ 2 -5 ป)        
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยาว จํานวนนักเรียน 41
 คน อัตรา คนละ 1,700 บาท  
เป็นเงิน69,700 บาท  
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังมวยเหนือ  จํานวนนักเรียน  56
 คน อัตรา คนละ 1,700 บาท  
เป็นเงิน 95,200 บาท  
- คาใชจายในการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในศพด. (3-5
ป)รวม 50,850  บาท  
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในศพด
. (อายุ 3-5ป )
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังมวยเหนือ  จํานวนนักเรียน  30
 คน อายุ 3-5 ป  
เป็นเงิน33,900  บาท  
 - คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปเป็นเงิน  6,000
  บาท  
 - คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็นเงิน  6,000
 บาท  
 - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป เป็น
เงิน  9,000  บาท  
 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป เป็น
เงิน 12,900 บาท  
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยาว จํานวนนักเรียน25 คน  
อายุ 3-5 ป เป็นเงิน 28,250  บาท 
- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็นเงิน 5,000 บาท  
 - คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  เป็นเงิน 5,000
 บาท  
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  - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป เป็น
เงิน 7,500 บาท  
  - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป เป็น
เงิน 10,750 บาท
คาใชจายอาหารกลางวัน  รวม 449,065 บาทเพื่อจายเป็นคาใช
จายในคาอาหารกลางวัน
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยาว จํานวนนักเรียน 41
 คน อัตรา คนละ 21 บาท  
เป็นเงิน 210,945 บาท  
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังมวยเหนือ  จํานวนนักเรียน  56
 คน อัตรา คนละ 21 บาท  เป็นเงิน 288,120 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท      
คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจาย
จากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้         
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย        
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ค่าวัสดุ รวม 901,120 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล 
เชนกระดาษ หมึกเติม 
ปากกา แฟม  กาว  สมุดบัญชี  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 871,120 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว  
 จํานวน 871,120 บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ 10,000 บาท  
 - เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริมนมโรงเรียนในเขต อบต.  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน 659,360 บาท          
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน   201,760   บาท 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน 659,360 บาท   
   1.โรงเรียนบานวังยาว จํานวน 125 คนๆละ 8 บาท 
จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน  260,000  บาท
   2.โรงเรียนบานวังมวย จํานวน 102 คนๆละ 8 บาท 
จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน  212,160 บาท
   3.โรงเรียนบานเหลานอย  จํานวน 62 คนๆละ 8 บาท 
จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน 128,960 บาท
   4.โรงเรียนบานกุดกวงทาแสงจันทร  จํานวน 28 คนๆละ 8
 บาท จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน  58,240 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  201,760  บาท
  -   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยาว  จํานวน  41 คนๆละ 8
 บาท  จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน  85,280 บาท
   -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังมวย จํานวน  56  คนๆละ 8
 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  116,480 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแบบพิมพ สําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึก  หรือแปนพิมพ  เมาส  ฯลฯ
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
    

วันที่พิมพ : 10/9/2564  15:53:17 หนา : 32/63



งบลงทุน รวม 117,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ จํานวน 3,000 บาท

   เพื่อจัดซื้อ เกาอี้ลอลาก จํานวน 3 ตัวๆละ 1,000
 บาท รวม 3,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จํานวน 92,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีที
ยู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป 2561 จํานวน 4 เครื่อง เครื่อง
ละ 23,000 บาท รวม 92,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมีกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 22,500 บาท

   เพื่อจายเป็นคาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (เครื่อง
พิมพ Multifunction แบบฉีดหมีกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ) จํานวน 3 เครื่องๆละ  ราคา 7,500 บาท รวม 22,500
 บาท คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 2563 หนา 18 ขอ50       
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,331,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,331,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ จํานวน 1,331,400 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน 1,331,400  บาท          
   - โรงเรียนบานวังยาว จํานวน 125 คนๆละ 21 บาท 
      จํานวน 200 วัน      เป็นเงิน    525,000  บาท
   - โรงเรียนบานวังมวยเหนือ  จํานวน 102  คน ๆละ 21 บาท 
      จํานวน 200 วัน       เป็นเงิน    428,400  บาท
   - โรงเรียนบานเหลานอย  จํานวน 62 คน ๆละ 21 บาท 
     จํานวน 200 วัน       เป็นเงิน   260,400  บาท
   - โรงเรียนบานกุดกวงทาแสงจันทร  
     จํานวน 28 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน  
     เป็นเงิน 117,600 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,090,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 850,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

   เพื่อจายคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกร
ปครองสวนทองถิ่น จํานวน 2 อัตรา ละ 5,000 บาทตอ
เดือน รวม 120,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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ค่าใช้สอย รวม 657,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 547,500 บาท

   เพื่อจายคาใชจายในโครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินที่
ปฏิบัติงานประจําในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง จายเป็นคาตอบแทนการ
ขึ้นเวรปฏิบัติงานตามคําสั่งขึ้นเวร วันละ 2 เวร ๆละ 3
 คน คนๆ ละ 250 ตอเวร ตลอดทั้งป  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 60,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม       
คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให
จาย      
จากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้         
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย        
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ       
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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ค่าวัสดุ รวม 73,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น  เพื่อใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล กิจการกูชีพกูภัย ตลอดจน
ใชในการพนหมอกควัน  เชน รถยนต  รถจักรยานยนต  รถตัด
หญา  ฯลฯ     
ตั้งจากจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   แยกเป็น
 -  คาจัดซื้อเคมีภัณฑ   จํานวน   20,000   บาท  
เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเคมีภัณฑ เพื่อใชสําหรับใชในการงานกู
ชีพ  
-คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับชวยเหลือผูป่วยพื้นฐาน สําหรับใชใน
งานกูชีพ  จํานวน 20,000 บาท 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อชุดปองกันไวรัสและสาร
เคมี จํานวน 6 ชุดๆละ 500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

   เพื่ออุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 
 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000
 บาท จํานวน 12 หมูบาน เป็นเงิน 240,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,288,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,138,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,138,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 789,240 บาท

            เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนประจําป รวม763,080.00 บาท
ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ตน         
อัตราๆละ  393,600.00  บาท
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน  อัตราๆละ 369,480.00 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได        
          เพื่อจายเป็นคาเงินปรับปรุงเดือนประจําป
รวม  26,160.00  บาท
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน อัตราๆละ  26,160.00 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาประจําตําแหนง รวม 42,000.00 บาท
ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ตน               
 42,000.00  บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 259,440 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง      
รวม  245,400.00  บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   
119,640.00  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ   อัตราละ 125,760.00  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได        
          เพื่อจายเป็นคาเงินปรับปรุงเดือนประจําป
รวม  14,040.00  บาท
พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   
 6,840.00  บาท
พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ   อัตราละ 7,200.00  บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

      เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว รวม  48,000.00  บาท
 พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน          24,000.00  บาท
 พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ   อัตราละ 24,000.00 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนกรณี
พิเศษแกขาราชการ  พนักงานและลูกจาง        
จํานวน จํานวน  40,000.00  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน / เชาซื้อ     
ใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได          

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได       
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสัมมนาตางๆ จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ไดแก     
  -  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสัมมนาตางๆ    จํานวน        
  15,000.00  บาท    
เพื่อจายเป็นเงินคาคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
สัมมนา  ตางๆ  เชน  ธรรมเนียมศาล     คาธรรมเนียมในการและ
คาลง        
ทะเบียนสัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  คณะผู
บริหารทองถิ่น  ตลอดจนสมาชิกสภา  อบต.          
ที่มีหนังสือสั่งการใหเขารวมการอบรม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร   สมาชิก  และพนักงาน   ฯลฯ   ที่มีหนังสือสั่งการใหเขา
รับการอบรม        
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให
จายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้         
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย    
    
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล   เชน   กระดาษ   หมึก
เติม    ปากกา    แฟม          
กาว  สมุดบัญชี  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล    เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแบบพิมพ          
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึก  หรือแปน
พิมพ  เมาส  ฯลฯ     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,358,276 บาท

งบบุคลากร รวม 1,582,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,582,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 680,700 บาท

         เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนประจําป รวม  654,060.00 บาท
 -  ตําแหนงนักบริหารงานชางระดับ   ตน   เป็นเงิน   อัตราๆละ  
 356,160  บาท
 -  ตําแหนงนายชางโยธา    เป็นเงิน    297,900  บาท
           เพื่อจายเป็นคาเงินปรับปรุงเดือนประจําป รวม  26,640  
บาท
 -  ตําแหนงนักบริหารงานชางระดับ   ตน   เป็นเงิน   อัตราๆละ 
 26,640  บาท   ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาประจําตําแหนง      รวม 42,000.00 บาท
 -  ตําแหนงนักบริหารงานชางระดับ   ตน   เป็นเงิน          
 42,000.00  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 847,800 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง รวม  807,960.00  
บาท
 -  พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยชางโยธา             
 175,320  บาท
 -  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา           
 185,160  บาท
 -  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงประปา  179,640  บาท
 -พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ       
 159,840  บาท
 -  พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงคนงานสูบน้ํา 108,000  บาท
          เพื่อจายเป็นคาเงินปรับปรุงเดือนประจําป รวม 
 39,840.00  บาท
 -  พนักงานจางตามภารกิจ    ตําแหนงผูชวยชางโยธา         
 9,960  บาท
 -  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา         
 10,560  บาท
 -  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงประปา  10,200  บาท
 -พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ       
 9,120  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

      เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว รวม 12,000.00 บาท
  -  พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงคนงานสูบน้ํา   12,000  
บาท ตั้งจายจากเงินรายได        
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งบดําเนินงาน รวม 612,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเป็นรางวัลในแนวทางการปฏิบัติการกําหนดประโยชน
ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแกขาราชการ  พนักงานและ       
ลูกจางรวมตลอดจนผูปฏิบัติงานอื่นๆที่มีคําสั่งใหปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายได       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
          - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ เบิกเงินตอบ
แทนไดไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท
          - ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ มีสิทธิเบิกเงินคาตอบแทน
ไดไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท
          - ขอยกเวนกรณีที่ไมสามารถเบิกเงินตอบแทนได 
คือ กรณีการอยูเวรรักษาการณตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติหรือตามระเบียบหรือคําสั่งอื่นใด  
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน / เชาซื้อใหแกพนักงานสวน
ตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได       
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ค่าใช้สอย รวม 160,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสัมนาตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสัมมนา  ตางๆ  เชน  ธรรมเนียม
ศาล     คาธรรมเนียมในการและคาลงทะเบียนสัมมนาสําหรับ     
   
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  คณะผูบริหารทองถิ่น  ตลอด
จนสมาชิกสภา  อบต.  ที่มีหนังสือสั่งการใหเขารวมการอบรม    
ตั้งจายจากเงินรายได

จางเหมาบริการ จํานวน 88,000 บาท

- คาจางเหมา จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมา เชนคาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คา
บริการกําจัดปลวก,ยุง,หนู,มด คาจางเหมาแรงงานทํา คาแปลง
เอกสาร คาลางฟลมตลอดงานจางเหมาอื่นๆ มิใชเป็นการประกอบ
ตัวแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง  ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการซอมแซมไฟฟา จํานวน 1
 อัตราๆละ 7,000 บาท รวม 84,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/67210 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        จํานวน   
 20,000.00   บาท  
เพื่อจายเป็นเงินคาเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร   สมาชิก  และพนักงาน   ฯลฯ   ที่มีหนังสือสั่งการใหเขา
รับการอบรม     
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 32,800 บาท

 ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอม
แซม     
     บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  จํานวน   32,800  บาท คาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ         
      ใชงานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคา
แรงงานใหจายจากคาใชสอยดังนี้      
  - คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  20,000  บาท     
  - คาบํารุงรักษาและซอมแซมรถยนต   12,800  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 301,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชสําหรับองคการบริหารสวนตําบล   เชน   กระดาษ   
หมึกเติม  ปากกา   แฟม  กาว  สมุดบัญชี  ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุเพื่อใชสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล  เชน  หลอดไฟฟา   ฟวส  เครื่องวัดความตาน
ทาน กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา (มัลติมิตเตอร)ฯลฯ    ตั้งจายจาก
เงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใชสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบล เชน ไม สี อิฐ หิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 31,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น  เพื่อใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล กิจการกูชีพกูภัย ตลอดจน
ใชในการพนหมอกควัน  เชน รถยนต  รถจักรยานยนต รถตัด
หญา  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเชน ปายกระดาษ
เขียน โปสเตอร  พูกัน  สี  ฟลม  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล   เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแบบพิมพ สําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึก  หรือแปนพิมพ  เมาส  ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 3,470,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,737,300 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พรอมกระเชาซอมไฟฟา จํานวน 2,600,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พรอม
กระเชาซอมไฟฟา จํานวน 1  คัน  พรอมกระเชาซอมไฟฟา ขนาด
เครนยก สูงไมนอยกวา 12 เมตร เป็นรถบันทุกขนาด 6 ลอ เครื่อง
ยนตดีเซล กําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 1,500 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะ ยาว 50 เมตร จํานวน 1
 ตัว         
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2563    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 ชุด      
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท (มีหนวย
ประมวลผลกลาง      
(CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก มีความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.0 GHz       
หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ป 2563 ขอ        
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องปริ้นเตอร A3 Ink Tank Printer จํานวน 22,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพแบบฉัดหมึก สําหรับกระดาษ A3
  จํานวน 1 เครื่อง       
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวใน
บัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑน         
จึงจําเป็นตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่โดยคํานึงถึง
ความประหยัดและประโยชนของทางราชการ       
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 15,800 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง       
 คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป 2563 หนา 18       
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องสแเกนเนอร จํานวน 36,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเครื่องเครื่องสแเกนเนอร  จํานวน 1  เครื่อง      
 
 คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป 2563 หนา21 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป      
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ครุภัณฑอื่น

เครื่องเจียรไฟฟา 4 นิ้ว สวิทซบีบ จํานวน 4,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําลายคอนกรีต จํานวน 2
 เครื่อง  ประกอบดวย กําลังไฟฟาที่ใช 230 W (วัต)          
 ความเร็วรอบสูงถึง 4500 รอบ/ นาที ความยาวสายไฟ 5.00
 เมตร. ความคุมความเร็วดวยระบบไฟฟา มีฉนวนสองชั้น ใชกับ
ถาน ถาน CB-70 ดามจับ ออกแบบใหเขากับอิสระ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน เนื่องจากไม
มีราคาตั้งไวในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจําเป็นตองใชราคา
ที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่น          

รอกสลิงดึงสายไฟ ขนาด 1 ตัน จํานวน 3,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อรอกสลิงดึงสายไฟ ขนาด 1 ตัน จํานวน 1
 ตัวขนาดเสนสลิงหนา ขนาด 5 mm.        
ชวงใชงานต่ําสุด 410 mm ชวงใชงาน สูงสุด 1210 mm 
น้ําหนัก 3.2 KG       
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในบัญชี       
ราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจําเป็นตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดใน
ทองถิ่น         
โดยคํานึงถึงความประหยัดและประโยชนของทางราชการ       
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สวานไขควงไรสาย 18 โวลต จํานวน 7,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อสวานไขควงไรสาย 18 โวลตจํานวน 1
 เครื่อง มอเตอรคุณภาพสูงทําใหไมมีปัญหาเรื่องการระบายความ
รอน        
ใชดอกสวานขนาดใหญสุดไดถึง 10 มิลลิเมตร ปรับความเร็วรอบ
ได 2 ระดับ        
ระดับต่ําสุดที่ความเร็ว 0 - 350 รอบตอนาที ระดับสูงสุดที่ความ
เร็ว 0 - 1,300 รอบตอนาที         
ดามจับถูกออกแบบใหจับไดสะดวก และมีความคลองตัวสามารถ
ปรับระดับแรงบิดไดถึง 16 แบบ และปรับความเร็วได 2 ระดับ     
   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑจึง
จําเป็นตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่น  โดยคํานึงถึง
ความประหยัดและประโยชนของทางราชการ    

สวานไฟฟา 1/4 นิ้ว จํานวน 9,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําลายคอนกรีต จํานวน 2
 เครื่อง  ประกอบดวย กําลังไฟฟาที่ใช 230 W (วัต)          
 ความเร็วรอบสูงถึง 4500 รอบ/ นาที ความยาวสายไฟ 5.00
 เมตร. ความคุมความเร็วดวยระบบไฟฟา          
มีฉนวนสองชั้น ใชกับถาน ถาน CB-70 ดามจับ ออกแบบใหเขา
กับอิสระ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป         
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวใน
บัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจําเป็นตองใชราคาที่สามารถจัด
ซื้อไดในทองถิ่น           
โดยคํานึงถึงความประหยัดและประโยชนของทางราชการ         
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สวานโรตารี่ 2 ระบบ จํานวน 17,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อสวานโรตารี่ 2 ระบบ  จํานวน 2 เครื่อง    
     
อัตราความเร็วรอบ 0-1,050 rpm กําลังไฟฟา 710 W วัตต ทํา
งานได 2 แบบ คือ แบบหมุนอยางเดียว และหมุนพรอมกระแทก   
     
ความยาวสายไฟ 5.00 เมตร. สามารถปรับซายขวาได ใชกับ ดอก
แบบ SDS มีระบบปองกันแรงบิดเกินกําลัง        
มีกลองสามารถพกพางายตอการเคลื่อนยาย        
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในบัญชี        
ราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจําเป็นตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดใน
ทองถิ่น          
โดยคํานึงถึงความประหยัดและประโยชนของทางราชการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป         

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 733,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางโครงการทอลอดเหลี่ยม จํานวน 598,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาคากอสรางโครงการทอลอดเหลี่ยม  บานใหม
ทุงทองหมูที่ 10        
ขนาดกวาง 2.50 เมตร สูง 4.00 เมตร ผิวจจราจร 4.00
 เมตร ตามแบบ  มาตรฐานทางหลวงชนบท 2547        
ตั้งงจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน        

คาปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลน จํานวน 27,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอเติมปรับปรุงอาคาร ศพด.วังยาว ขนาด
กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 64.00 ตร.ม.ตาม
แบบอบต.วังสามัคคี 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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คาปรับปรุงอาคาร ศพด.วังมวย จํานวน 79,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.  วังมวย (กัน
หองพรอมติดตั้งประตู)         
พรอมติดตั้งประตูขนาดยาว 8.70  เมตร สูงเฉลี่ย 1.40 เมตร สูง
เฉลี่ย 3.00 เมตร         
 ตามแบบ  อบต.วังสามัคคี         
ตั้งงจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน         

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังมวย จํานวน 11,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน รั่วรอบ ศพด.  วัง
มวย ดานทิศตะวันตก         
พรอมประตูเหล็กดัต ระยะทางรวม  38 .00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.40
 เมตร         
 ตามแบบ  อบต.วังสามัคคี         
ตั้งงจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน         

ติดตุงประตูเหล็กดัดหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังยาว จํานวน 18,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาติดตั้งประตูเหล็กดัดหนา ศพด.  วังยาว   ขนาด
สูง 2.00   เมตร ยาว 5.00   เมตร.         
 ตามแบบ  อบต.วังสามัคคี         
ตั้งงจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน         

งบเงินอุดหนุน รวม 692,676 บาท
เงินอุดหนุน รวม 692,676 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนการไฟฟาโพนทอง จํานวน 692,676 บาท

1.  บานเหลานอยหมูที่ 5 (ทางไปนานายอํานวย แสงสุข) ปัก
เสา คอร. ขนาด 9 เมตรจํานวน 19 ตน พาดสายไฟฟาแรงต่ําสา
ยอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 700 เมตรเป็น
เงิน 187,603.10 บาท 
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2.  บานหนองสิมหมูที่ 7 (ทางไปนานางฉวี-ถึงนานาง บุตร
พรม) ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตรจํานวน 4 ตน พาดสายไฟฟา
แรงต่ําสายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 120
 เมตรเป็นเงิน 43,834.64 บาท 
3.  บานหนองสิมหมูที่ 7 (ทางไปบานหนองแวงหวยทราย) ปัก
เสา คอร. ขนาด 9 เมตรจํานวน 5 ตน พาดสายไฟฟาแรงต่ําสายอ
ลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 200 เมตรเป็น
เงิน 49,212.51 บาท 
4.  บานวังมวย หมูที่ 9 ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 2
 ตน พาดสายไฟฟาแรงต่ําสายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม
. ระยะทาง 50 เมตรพาดสายดับไฟสาธารณะสายอลูมิเนียมหุม
ฉนวนขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 50 เมตรพรอมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะแบบหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 2x36 วัตตจํานวน 2
 ชุดเป็นเงิน 39,499.05 บาท 
5.  บานวังยาว หมูที่ 4 (ถนนเสนทางไปบานหนองไฮ) ปักเสา คอ
ร. ขนาด 9 เมตรจํานวน 7 ตน พาดสายไฟฟาแรงต่ําสายอลูมิ
เนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 280 เมตรเป็น
เงิน 70,469.13 บาท 
6.  บานทาแสงจันทร หมูที่ 11 ปักเสา คอร. ขนาด 8
 เมตร จํานวน 3 ตน พาดสายไฟฟาแรงต่ําสายอลูมิเนียมหุมฉนวน
ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 100 เมตร และพาดสายดับไฟ
สาธารณะสายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 130
 เมตรพรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบหลอดฟลูออเรสเซนต
ขนาด 2x36 วัตต จํานวน 1 ชุดเป็นเงิน 
44,595.46 บาท 
7.  บานทาแสงจันทร หมูที่ 11 (ถนนเสนทางไปบานหนองไฮ) ปัก
เสา คอร. ขนาด 8 เมตรจํานวน 3 ตน พาดสายไฟฟาแรงต่ําสายอ
ลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 110 เมตรเป็น
เงิน 29,495.62 บาท 
8.  บานทาแสงจันทร หมูที่ 11 (ถนนเสนทางไปหนองกวาง) ปัก
เสา คอร. ขนาด 9 เมตรจํานวน 2 ตน พาดสายไฟฟาแรงต่ําสายอ
ลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 60 เมตรเป็น
เงิน 27,932.35 บาท 
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9.  บานทาแสงจันทร หมูที่ 11 (ถนนเสนทางขางโรงเรียนบานกุด
กวง) พาดสายดับไฟสาธารณะสายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 25 ต
.มม. ระยะทาง 120 เมตร พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบ
หลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 2x36 วัตตจํานวน 2 ชุดเป็น
เงิน 16,138.81 บาท
10. บานใหมเจริญ หมูที่ 12 (ถนนเสนไปบานหนองขุน) ปัก
เสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 21 ตนพาดสายไฟฟาแรงต่ําสา
ยอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 800 เมตรเป็น
เงิน 183,894.48 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานไฟฟ้าและประปา รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาซอมแซมถนนลูกรัง บานทาแสงจันทร หมูที่ 11 จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังบานทาแสงจันทร  หมูที่ 11
 ซอมแซมลูกรังตลอดสาย (เฉพาะบริเวณชํารุด)        
 บริเวณ ขางโรงเรียนบานกุดกวง ขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว  1,800 เมตร ตามแบบ อบต.วังสามัคคี ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
     

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 454,000 บาท
งบลงทุน รวม 454,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 454,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสะอาด หมูที่ 2 จํานวน 32,000 บาท
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  เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1
    บานวังมวยเหนือ ชวง
จากบริเวณ N 16.15.297  E 104.02.141   ถึง
บริเวณ N 16.15.292  E 104.02.142 ขนาดกวาง 0.40 ม
.  ยาว 16  เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40   เมตร  ฝาปดหนา 0.15
 เมตร  ตามแบบอบต.วังสามัคคี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
  

คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังมวยพัฒนา หมูที่ 
9

จํานวน 21,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บาน
วังมวยพัฒนา หมูที่ 9 ชวง
จากบริเวณ N 16.15.091  E 104.02.047   ถึง
บริเวณ N 16.15.096  E 104.02.051ขนาดกวาง 0.20 ม
.  ยาว 21  ม.  ลึกเฉลี่ย 0.20   ม.  ไมมีฝาปด  ตามแบบ
อบต.วังสามัคคี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป         

คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังมวยเหนือ หมูที่ 
1

จํานวน 38,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1    บานวังมวยเหนือ ชวง
จากบริเวณ N 16.15.464  E 104.02.142   ถึง
บริเวณ N 16.15478  E 104.02.145 ขนาดกวาง 0.30 ม
.  ยาว 21  ม.  ลึกเฉลี่ย 0.30   ม.  หนา 0.15 เมตร            
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คากอสรางรางระบายน้ําไรทอ บานกุดกวงหมูที่ 4 จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําไรทอ  บานวังกุดกวง หมู
ที่ 4          
ชวงจากบริเวณ N 16.17.192  E 104.00.528   ถึง
บริเวณ N 16.17.238  E 104.00.541         
ขนาดกวาง 0.50 ม.  ยาว 210  ม.  ลึกเฉลี่ย 0.50   ม.   ตาม
แบบอบต.วังสามัคคี   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
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คากอสรางรางระบายน้ําไรทอ บานวังยาว หมูที่ 8 จํานวน 129,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําไรทอ  บานวังยาว  หมู
ที่ 8         
ชวงจากบริเวณ N 16.17.121  E 104.02.471   ถึง
บริเวณ N 16.17.079  E 104.02.484         
ขนาดกวาง 0.50 ม.  ยาว 264  ม.  ลึกเฉลี่ย 0.50   ม.   ตาม
แบบอบต.วังสามัคคี    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาลอกทําความสะอาดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังมวย
ใต หมูทื่ 3

จํานวน 56,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาลอกทําความสะอาดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บานวังมวย หมูทื่ 3  ภายในหมูบาน  ระยะทางยาว
รวม 407 เมตร  ตามแบบอบต.วังสามัคคี   ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน         

คาลอกทําความสะอาดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังมวย
พัฒนา หมูทื่ 9

จํานวน 78,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาลอกทําความสะอาดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บานใหมวังมวย หมูทื่ 9            
ภายในหมูบาน  ระยะทางยาวรวม 580 เมตร  ตามแบบ   อบต
.วังสามัคคี   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป         

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการจัดทําเวทีประชาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําเวทีประชาคม หมูบาน  ตําบล
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ,แผนชุมชน(คาใชจายตามราย
ละเอียดโครงการที่เสนออนุมัติ)ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- คาใชจายในโครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ใน
กลุมเด็กและเยาวชน(คาใชจายตามรายละเอียดโครงการที่
เสนออนุมัติ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- คาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก
และสตรีและคนในครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- คาใชจายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองคกรสภาเด็ก 
และเยาวชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
องคกรสภาเด็ก และเยาวชน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- คาใชจายในโครงการวัยรุนสดใสหางไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการวัยรุนสดใสหางไกลยาเสพ
ติด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- คาใชจายในโครงการสงเสริมกลุมอาชีพสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมกลุมอาชีพสตรีตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- คาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพ คนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพคนพิการ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

- คาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพ ผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป   

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู
สูงอายุ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ตนทาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพสตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
กลุมอาชีพสตรี  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (โพนทองคัพ) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
(โพนทองคัพ) สําหรับเยาวชน ประชาชน ฯลฯ (คาใชจาย
ตามรายละเอียดโครงการนําเสนออนุมัติ) ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (วังสามัคคีเกมส) จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
รูรักสามัคคี(วังสามัคคีเกมส) สําหรับเยาวชน ประชาชน ฯลฯ 
(คาใชจายตามรายละเอียดโครงการนําเสนออนุมัติ) ตั้งจาย
จากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซุอวัสดุกีฬาสําหรับเยาวชน (อนุมัติตาม
โครงการที่เสนอ) ตั้งจายจากเงินรายได 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคารายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี แยกเป็น
 - คาใชจายการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและงานประเพณี
ตางๆ  จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
การทางศาสนา รัฐพิธี และงานประเพณีตางๆ  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในโครงการทอดเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการทอดเทียนพรรษา     
จํานวน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- คาใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูง
อายุ    จํานวน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- คาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่น (บุญผะเหวด) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อคาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่น(บุญผะเหวด
)  จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- คาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อคาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีบุญบั้ง
ไฟ  จํานวน 150,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อคาใชจายในโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม  จํานวน 20,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 580,000 บาท

งบลงทุน รวม 580,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 580,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางถนนคอกกรีตเสริมเหล็ก บานใหมโชคชัย หมูที่ 6 จํานวน 215,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.หมูที่ 6  บานใหมโชค
ชัย ชวงจากบริเวณ N 16.17.192  E 104.02.579   ถึง
บริเวณ N 16.17.059  E 104.02.569  กวาง 3.50 ม. ยาว 43  ม
.   หนา 0.15 ม.หรือ มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา   150.50   ตร.ม.   
        
 ไหลทางขางละ 0-50 ม. ตามแบบคัดลอกแบบมาตราฐ ทถ        
  
 ตั้งงจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
6. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานใหมโชคชัย หมูทื่ 6
  (สายที่ 2) ตั้งไว 131,000 บาท 
    เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.หมูที่ 6  บานใหมิ่ง
เจริญ ชวงจากบริเวณ N 16.17053  E 104.02.124   ถึง
บริเวณ N 16.17.047  E 104.02.146  กวาง 4.00 ม. ยาว 50  ม
.   หนา 0.15 ม.หรือ มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา   200   ตร.ม.       
    
 ไหลทางขางละ 0-1.00 ม. ตามแบบคัดลอกแบบมาตราฐ ทถ      
    
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโคกสะอาด หมูทื่ 2 จํานวน 160,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโคก
สะอาด หมูทื่ 2 ชวงจากบริเวณ N 16.15.464 E 104.02.142 ถึง
บริเวณ         
N 16.15.478  E 104.02.142 กวาง 4 ม. ยาว 50 ม.   หนา 0.15
 ม.  หรือ มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  200   ตร.ม.         
ไมมีไหลทาง ตามแบบคัดลอกแบบมาตราฐ ทถ           
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
   คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายที่ 2 )  บานโคก
สะอาด หมูทื่ 2   ตั้งไว 32,000 บาท 
    เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.หมูที่ 2  บานโคก
สะอาด ชวงจากบริเวณ N 16.15.384  E 104.02.167   ถึง
บริเวณ          
N 16.15.369  E 104.02.164 กวาง 3.50 ม. ยาว 15  ม
.   หนา 0.15 ม.หรือ มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  52.50   ตร.ม.      
     
 ไหลทางขางละ 0-50 ม. ตามแบบคัดลอกแบบมาตราฐ ทถ        
  
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังมวยพัฒนา หมูที่ 9 จํานวน 59,000 บาท

    คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานวังมวยพัฒนา หมู
ทื่ 9  ชวงจากบริเวณ N 16.15.097  E 104.02.025   ถึงบริเวณ   
      
N 16.15.093  E 104.02.025   กวาง 4.00 ม. ยาว 22  ม
.   หนา 0.15 ม.หรือ มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  88  ตร.ม.         
 ไหลทางขางละ 0-50 ม. ตามแบบคัดลอกแบบมาตราฐ ทถ  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังมวยเหนือ หมูที่ 1 จํานวน 146,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.หมูที่ 1  บานวังมวย
เหนือ ชวงจากบริเวณ N 16.15.219  E 104.02.121  ถึงบริเวณ   
        
N 16.15.219  E 104.02.108  กวาง 2.80 ม. ยาว 40 ม
.   หนา 0.15 ม.  หรือ มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  112   ตร.ม.      
   
ไหลทาง ตามแบบคัดลอกแบบมาตราฐ ทถ  
     คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายที่ 2 ) บานวังมวย
เหนือ หมูทื่ 1   ตั้งไว 78,000 บาท 
    เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.หมูที่ 1  บานวังมวย
เหนือ ชวงจากบริเวณ N 16.15.200  E 104.02.048  ถึงบริเวณ   
 
N 16.15.211  E 104.02.045 กวาง 4 ม. ยาว 30 ม.   หนา 0.15
 ม.  หรือ มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  120   ตร.ม.         
ไหลทาง 0-50 ม. ตามแบบคัดลอกแบบมาตราฐ ทถ   ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน 20,000 บาท (คาใชจายตามรายละเอียดโครงการที่
เสนออนุมัติ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายในโครงการปลอยปลาในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโครงการปลอยปลาในแหลงน้ํา
สาธารณะ  จํานวน 10,000 บาท  (คาใชจายตามรายละเอียด
โครงการที่เสนออนุมัติ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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โครงการปรับเกรดและไถกลบตอซัง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโครงการปรับเกรดและไถกลบตอ
ซัง จํานวน 20,000 บาท (คาใชจายตามรายละเอียดโครงการที่
เสนออนุมัติ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสงเสริมสุขภาพสัตว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโครงการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ
สัตว  จํานวน 20,000 บาท (คาใชจายตามรายละเอียดโครงการที่
เสนออนุมัติ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในโครงการปลูกตนไมเพื่อเทิดพระเกียรติวันแมแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโครงการปลูกตนไมเพื่อเทิดพระเกียรติวันแม
แหงชาติ จํานวน 20,000 บาท  (คาใชจายตามรายละเอียด
โครงการที่เสนออนุมัติ) ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในโครงการเพาะขยายพันธุไม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโครงการเพาะขยายพันธุไม 
จํานวน 10,000 บาท (คาใชจายตามรายละเอียด
โครงการที่เสนออนุมัติ)ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการธนาคารน้ําใตดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายในโครงการธนาคารน้ํา
ใตดิน จํานวน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการปลูกตนไมเทิดพระเกียรติฯ "จิตอาสา สรางป่า รักษน้ํา" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโครงการจิตอาสา สรางป่า รักษน้ํา
จํานวน 20,000 บาท  (คาใชจายตามรายละเอียดโครงการที่
เสนออนุมัติ) ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯจํานวน 20,000 บาท  (คาใชจายตามรายละเอียด
โครงการที่เสนออนุมัติ)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,559,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,336,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เป็นรางวัลในแนวทาง
การปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแกขา
ราชการ  พนักงานและลูกจางรวมตลอดจนผูปฏิบัติ
งานอื่นๆที่มีคําสั่งใหปฏิบัติงานที่เป็นประโยชนตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ฯลฯ จากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 316,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

"รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท     
 - คาจางเหมาบุคคลดูแลรักษากิจการประปา จํานวน 108,000
 บาท 
จํานวน 1 อัตราๆละ 9,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคล 
บริการจดมาตรวัดน้ําและจัดเก็บคาบริการใชน้ําประปาหมูบาน
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามอัตราที่ทางราชการกําหนด        
 - คาจางเหมาบุคคลดูแลรักษากิจการประปา 
จํานวน 108,000 บาทจํานวน 1 อัตราๆละ 9,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลดูแลรักษากิจการประปา  
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามอัตราที่ทางราชการกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณ
อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการประปา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้ออุปกรณทอประปา ฯลฯ เกี่ยวกับกิจการ
ประปา   ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยน้ํายาคลอรีน 
คาสารสม ปูนขาว ฯลฯ    จํานวน 150,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคากระแสไฟฟา ประปา
อบต.วังสามัคคี  จํานวน   800,000  บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน รวม 223,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 223,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ขยายเขตประปา บานวังมวยใต หมูที่ 3 จํานวน 23,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคา ขยายเขตประปา บานวังมวยใต หมูที่ 3 ความ
ยาวรวม 260 เมตร         
ชวงจากบริเวณ N 16.15.069  E 104.02194   ถึง
บริเวณ N 16.15.052  E 104.02.235         
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       

คาเจาะบาดาลในพืุ่นที่การเกษตร บานหนองสิม หมูที่ 7 จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาลในพื้นที่การเกษตร  หมูที่ 7
 จํานวน 2 บอ          
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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