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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
อาเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,530,059 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,657,832

บาท

งบบุคลากร

รวม

5,712,100

บาท

รวม

1,478,320

บาท

จานวน

514,080

บาท

จานวน

42,120

บาท

จานวน

42,120

บาท

จานวน

86,400

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

หน้า : 2/26

วันที่พิมพ์ : 13/6/2562 09:00:47

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจาปี โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน จานวน 8 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าสานักปลัด นักทรัพยากรบุคคล นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบ
แทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานส่วนตาบล คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหนังสือสานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ดังนี้ ตาแหน่งประเภทบริหารท้อง
ถิ่น ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ตาแหน่ง หัวหน้า
สานักปลัด ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป โดยตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน จานวน 11 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากรบุคคล พนักงานขับรถยนต์ 2 ราย ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ นักการ คนงาน 6 ราย ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จานวน 11
ราย ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

793,600

บาท

รวม
จานวน

4,233,780

จานวน

84,000

บาท

จานวน

168,000

บาท

จานวน

1,335,120

บาท

จานวน

147,420

บาท

บาท
2,499,240 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

1,819,732

บาท

รวม

166,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

96,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

1,113,787

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

12,840

บาท

เพื่อป้องกันและกาจัดปลวก บริเวณอาคารห้องประชุมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ระยะ 1 ปี ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตาบล
งิ้วรายกาหนด
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน

160,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีเพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ค่าป่วยการ อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
บริการดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ
รายปี ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายกาหนด
ป้องกันและกาจัดปลวก

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บเอกสารหรือหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ของขวัญ พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องรวมค่าบริการ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการรับรองบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ร่วม
ต้อนรับ
- ค่าเลี้ยงรับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ในการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้า
ร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548

20,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
ค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร
จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ
ประจาที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย และที่อ่านหนังสือที่
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายจัดตั้ง
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งหรือทาประชาพิจารณ์ประชามติต่างๆ
จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว
รายตามที่กฎหมายกาหนด และการให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
จานวน

5,000

บาท

146,400

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สาหรับแขกผู้มีเกียรติ
ชาวต่างประเทศและคู่สมรส สาหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ผู้ประกอบคุณงาม
ความดีแก่ประเทศชาติ หรือสาหรับวางศพผู้มีเกียรติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับดอกไม้
โครงการจัดทาเอกสาร คู่มือประชาชน ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อต่าง ๆ
จานวน
ภายในตาบลงิ้วราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาเอกสาร คู่มือ
ประชาชน ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อต่าง ๆ ภายในตาบลงิ้วราย โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวารสาร ค่าปฏิทิน ปี พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 97 ลาดับที่ 12
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โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 7
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาส่งเสริมจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ จานวน
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนา ส่ง
เสริมจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าห้องพัก ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมารถ
โดยสารปรับอากาศ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.6/ว 40 ลงวันที่ 9
กันยายน 2558 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตาบล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 8
โครงการพัฒนาศักยภาพและบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นาท้องถิ่นและผู้นา จานวน
ท้องที่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
บูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นาท้องถิ่นและผู้นาท้องที่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดทาป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวันและน้าดื่ม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 3
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการปกครองระบบ
จานวน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมน้า
ดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 27 ลาดับที่ 33

19,365

บาท

125,182

บาท

10,000

บาท

30,000

บาท
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195,000

บาท

100,000

บาท

334,945

บาท

จานวน

19,945

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนการบริหาร
จานวน
จัดการที่ดีของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างและผู้นาชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของ
สมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 31
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อให้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ตรายาง น้าดื่ม สาหรับบริการ
ประชาชน ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซอง
เอกสาร ไม้บรรทัด ลวดเสียบกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ สายไฟ หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่แห้ง ถ่าน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น อุปกรณ์สาหรับใช้ในการทาความสะอาดสานักงานหรืออุปกรณ์
เครื่องใช้อื่น ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน น้ายาล้าง
ห้องน้า ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสาหรับการซ่อมแซมอุปกรณ์สานักงานที่
ชารุด หรือวัสดุก่อสร้างสาหรับงานกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ท่อน้า อุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ตลับ
ลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
อบต. เช่น น้ามันเบนซิล น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ก๊าซ หรือ
น้ามันที่ใช้กรณีที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากส่วนราชการ
อื่น ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล อาคาร
อื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด และค่าไฟฟ้าสาธารณะกรณีเกินสิทธิ์ ตามการแจ้งของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์พื้นฐานที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล และ
อาคารอื่นที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาม เช่น ค่าโทรสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อตู้ Rack จานวน 3 ตู้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ Rack จานวน 3 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 15U)
จานวน 1 ตู้
1.1 เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 15U โดยมีความกว้างไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และความสูงไม่
น้อยกว่า 85 เซนติเมตร
1.2 ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electrogalvanized steel sheet)
1.3 มีช่องเสียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
1.4 มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 1 ตัว
2) ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 27U)
จานวน 2 ตู้
2.1 เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 27U โดยมีความกว้างไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และความสูงไม่
น้อยกว่า 139 เซนติเมตร
1.2 ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electrogalvanized steel sheet)
1.3 มีช่องเสียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
1.4 มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 3

รวม

205,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

106,000

บาท

รวม

46,000

บาท

จานวน

46,000

บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน
โครงการจัดซื้อที่ดินหน้าที่ทาการ อบต.งิ้วราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินหน้าที่ทาการ อบต.งิ้วราย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 1
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รวม

60,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

20,000

บาท

2,695,040

บาท

รวม

2,427,040

บาท

รวม

2,427,040

บาท

จานวน

1,748,940

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

226,100

บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชน จานวน
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว
ราย
งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจาปี โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน จานวน 5 อัตรา ได้แก่ ผู้อานวยการกองคลัง นักวิชาการเงิน
และบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้า
พนักงานพัสดุ ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตามสิทธิ์ ตามหนังสือสานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง
คลัง จานวน 12 เดือน ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา ตาแหน่ง นักวิชาการ
คลัง จานวน 12 เดือน ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ คนงาน 2 ราย จานวน 12 เดือน ตามหนังสือสานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตาม
สิทธิ์ จานวน 12 เดือน ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
รวม

360,000

บาท

40,000

บาท

268,000

บาท

รวม

98,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

48,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

80,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บเอกสารหรือหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล และผู้ที่
ได้รับคาสั่งหรือมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ตรายาง น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเครื่อง
พิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จานวน

20,000

รวม
จานวน

90,000

จานวน

60,000

บาท

รวม

3,295,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

295,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

255,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อป
พร. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ค่า
เครื่องแบบ ค่าเสื้อฝึก ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ์อบรม ค่าอุปกรณ์การ
ฝึก ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 85 ลาดับที่ 3
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุดเทศกาลวันปีใหม่/สงกรานต์
จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
วันหยุดเทศกาลวันปีใหม่/สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าจ้างเหมาประดับไฟ อุปกรณ์สาหรับจัดทาไฟสัญญาณเตือน ค่า
ธรรมเนียม/ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 24 ลาดับที่ 24
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน

35,000

บาท

รวม

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดผึกทบทวน อปพร.

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด
ซื้อเอกสาร ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 24 ลาดับที่ 25
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ายาเคมีดับเพลิงชนิด
ต่าง ๆ ถังดับเพลิง ฯลฯ

บาท

บาท
30,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

3,000,000

บาท

รวม

3,000,000

บาท

จานวน

2,500,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้า โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) จุน้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
2) น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 6
เรืออลูมิเนียมท้องแบนสาหรับงานกู้ภัย
จานวน

500,000

บาท

รวม

1,175,879

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

373,659

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

373,659

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยจัดสรรให้เด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กถึงประถมศึกษา
ปีที่ 6 จัดสรรให้ 260 วัน สาหรับโรงเรียนวัดงิ้วราย (พิน
พิทยาคาร) จานวน 185 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) และนัก
เรียนที่เพิ่มขึ้นระหว่างภาคการศึกษาตามการแจ้งของโรงเรียน
งบเงินอุดหนุน
รวม

373,659

บาท

802,220

บาท

802,220

บาท

22,220

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนสาหรับงานกู้ภัย จานวน 1
ลา โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ขนาดความยาวเรือ 5 เมตร กว้าง 2 เมตร ท้องลึก 0.6 เมตร เป็นเรือที่
ผลิตในประเทศไทย ต่อเรือโดยการเชื่อมทั้งลา ไม่มีหมุดย้า
2. มีคอนโซลพวงมาลัยมีรางร้อยสาย มีเก้าอี้นั่งคนขับ มีบังลมหน้า มีแถว
นั่งในเรืองตามขวาง 4 แถว
3. เครื่องยนต์แบบสองจังหวะ ใช้น้ามันผสม ขนาด 40 แรงม้า บังคับด้วย
รีโมท ติดตั้งระบบเลี้ยวด้วยพวงมาลัย
4. สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้ามีแบตเตอรี่พร้อมกล่องใส่แบตเตอรี่
5. ทาสีเรือทั้งลา และพ่นข้อความข้างเรือ ตามอบต.กาหนด
6. เทเลอร์ลากเรือแบบชุบกัลวาไนท์ มีอุปกรณ์ครบ มีระบบไฟสัญญาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 7
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินอุดหนุน

รวม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและค่านิยมที่พึงประสงค์วิถี
จานวน
พุทธ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและค่านิยมที่พึงประสงค์วิถี
พุทธ
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จานวน

780,000

รวม
รวม

140,000

รวม

140,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ตาม
โครงการค่ายคุณธรรมและติวธรรมศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 2
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเครื่องปั้นดินเผา

จานวน

40,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ตาม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเครื่องปั้นดินเผา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 101 ลาดับที่ 3
โครงการห้องสมุดชุมชน

จานวน

40,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ตาม
โครงการห้องสมุดชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 1
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

20,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

บาท

20,000

บาท

โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล โดยจัดสรรให้เด็กนักเรียน
ตั้งแต่เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จัดสรรให้อัตรามื้อละ 20 บาทต่อ
คน จานวน 200 วัน จานวน 185 คน (ข้อมูล ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2561) และนักเรียนที่เพิ่มขึ้นระหว่างภาคการศึกษาตาม
การแจ้งของโรงเรียน
งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการค่ายคุณธรรมและติวธรรมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 5

บาท

บาท
140,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

2,465,780

บาท

รวม

1,203,780

บาท

รวม

1,203,780

บาท

จานวน

780,180

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

333,600

บาท

จานวน

48,000

บาท

รวม

1,262,000

บาท

รวม

30,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าใช้สอย
รวม

30,000

บาท

1,042,000

บาท

72,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจาปี โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน จานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข เจ้า
พนักงานสุขาภิบาล ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ดังนี้ ตาแหน่งประเภทอานวยการท้อง
ถิ่น ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป โดยตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน จานวน 3 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับ
เครื่องจักรกลเบา จานวน 1 ราย พนักงานประจารถ
ขยะ จานวน 2 ราย ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง จานวน 3 ราย ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและกวาดถนน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดและกวาด
ถนน จานวน 12 เดือน เดือนละ 6,000 บาท จานวน 1 คน

จานวน

หน้า : 14/26

วันที่พิมพ์ : 13/6/2562 09:00:47

จานวน

650,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บเอกสารหรือหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ของขวัญ พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องรวมค่าบริการ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการรับรองบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมต้อน
รับ
- ค่าเลี้ยงรับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ในการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้า
ร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุขตาบลงิ้วราย
จานวน

50,000

บาท

20,000

บาท

100,000

บาท

150,000

บาท

190,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าจ้างเหมาบริการกาจัดขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขนขยะไปทิ้งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดู
งานเครือข่ายสาธารณสุขตาบลงิ้วราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและน้าดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายเบ็ด
เตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 15
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น อุปกรณ์สาหรับใช้ในการ
ทาความสะอาด แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้อง
น้า ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ตลับลูก
ปืน หัวเทียน ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบ
ต.งิ้วราย เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อความปลอดภัยสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานฉีดพ่นสาร
เคมี เช่น เสื้อ หมวก เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท ถุงมือ ชุดกันเปื้อน ชุด
กันฝน ผ้าปิดจมูก ฯลฯ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม

100,000

บาท

30,000

บาท

620,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

620,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

620,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบคัดแยก
ขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นของโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 1
โครงการคัดแยกขยะด้วยมือเรา
จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการคัดแยกขยะด้วยมือ
เรา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ด
เตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 6
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคืนธรรมชาติสู่ตาบลงิ้วราย

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคืน
ธรรมชาติสู่ตาบลงิ้วราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล
โครงการ ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 5
โครงการรณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย/ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย/ควบ
คุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ามัน ค่าเคมี
กาจัดยุง ค่าทรายอะเบท ค่าอาหารกลางวัน ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่17 ลาดับที่ 16
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จานวน

40,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีนพร้อมวัสดุการฉีด ถุงมือ
ยาง ผ้าปิดจมูก ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 18
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน

50,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวันและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่า
วิทยากร ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 17 ลาดับที่ 17
โครงการส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์
จานวน

50,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักจาก
ขยะอินทรีย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นของโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 2
โครงการใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
จานวน

200,000

บาท

รวม

1,043,520

บาท

รวม

883,520

บาท

รวม

883,520

บาท

จานวน

653,520

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

188,000

บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหาร
ส่วนตาบลงิ้วราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเครื่องเสียง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 3
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล จานวน 2 ตาแหน่ง ได้แก่ ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม นัก
พัฒนาชุมชน
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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งบดาเนินงาน

รวม

160,000

บาท

รวม

10,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าใช้สอย
รวม

10,000

บาท

80,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

70,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลง
ทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ของขวัญ พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องรวมค่าบริการ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการรับรองบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ร่วม
ต้อนรับ
- ค่าเลี้ยงรับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ในการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้า
ร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบลหรือผู้
ที่ได้รับคาสั่งหรือมอบหมาย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ตรายาง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเครื่อง
พิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

860,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

860,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

860,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถ ค่าป้ายโครงการ ค่าของที่
ระลึก ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารเย็นและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า ค่าห้อง
ประชุม ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 22 ลาดับที่ 22
โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้
จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถ ค่าป้าย ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าห้องประชุม ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่าย
อื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
- พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 2
โครงการชิงสุขก่อนห่าง
จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการชิงสุขก่อนห่าง โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถ ค่าป้าย ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าห้อง
ประชุม ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 20 ลาดับที่ 20
โครงการฝึกอาชีพ/เพิ่มพูนทักษะของผู้สูงอายุ
จานวน

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอาชีพ/เพิ่มพูนทักษะ
ผู้สุงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลางวันและน้าดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 2
โครงการฝึกอาชีพ/เพิ่มพูนทักษะเด็กและเยาวชน
จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอาชีพ/เพิ่มพูนทักษะ
เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารกลางวันและน้าดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1
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จานวน

30,000

บาท

โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตาบล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนา
ตาบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 1
โครงการรจนาเลือกคู่
จานวน

40,000

บาท

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรจนาเลือกคู่ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 21 ลาดับที่ 21
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จานวน

200,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถ ค่าของที่ระลึก ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นตาม
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 1
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตาบลงิ้วราย
จานวน

200,000

บาท

โครงการฝึกอาชีพ/เพิ่มพูนทักษะสตรีและคนพิการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอาชีพ/เพิ่มพูนทักษะ
สตรีและคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารกลางวันและน้าดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราช
บัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 12

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตาบลงิ้วราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล
โครงการ ค่าวัสดุในการอบรม ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าที่ั
พัก ค่าห้องประชุม ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 13 ลาดับที่ 11
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,841,060

บาท

รวม

1,151,060

บาท

รวม

1,151,060

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน จานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อานวยการกองช่าง นายช่าง
โยธา ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วน
ตาบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

710,060

บาท

42,000

บาท

360,000

บาท

จานวน

39,000

บาท

รวม

690,000

บาท

รวม

20,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน

10,000

บาท

10,000

บาท

รวม

370,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

150,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฎิกูล
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบลหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
ค่าวัสดุ
รวม

200,000

บาท

300,000

บาท

20,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ค่าใช้สอย

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ตรายาง ฯลฯ

จานวน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ บัลลาสต์ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน ยางมะตอยสาเร็จ
รูป อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต์ ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน น๊อต น้ากลั่น ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเครื่อง
พิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จานวน

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

130,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการครอบครัวตัวอย่างตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและน้าดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 13
โครงการจัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน

100,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการครอบครัวตัวอย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและน้าดื่ม ค่าจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 77 ลาดับที่ 2
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20,000

บาท

รวม

201,832

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

201,832

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

151,832

บาท

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬางิ้วราย
เกมส์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อชุดกีฬา ค่าจัดซื้อเสื้อกีฬา ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยกีฬา ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้าง
เหมาเต้นท์ ค่าป้ายโครงการ ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าอุปกรณ์ในพิธี
เปิด อุปกรณ์จัดเตรียมสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 84 ลาดับที่ 1
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด
จานวน

31,832

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอ
ลต้านยาเสพติดโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าจัดซื้อชุดกีฬา ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 5 ลาดับที่ 1
โครงการสนับสนุนการจัดส่งนักกีฬาแข่งขันในระดับอื่น ๆ
จานวน

20,000

บาท

โครงการส่งเสริมการจัดทาปุ๋ยชีวภาพและแนะนาการทาเกษตรอินทรีย์ปลอด จานวน
สารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการส่งเสริมการจัดทาปุ๋ย
ชีวภาพและแนะนาการทาเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารกลางวันและน้าดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 14
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬางิ้วรายเกมส์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับสนุนการจัดส่งนักกีฬา
แข่งขันในระดับอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าชุด
กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 84 ลาดับที่ 2
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ค่าวัสดุ

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

70,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000

บาท

40,000

บาท

26,000

บาท

4,000

บาท

วัสดุกีฬา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ชุดกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล
วอลเลย์บอล ตระกร้อ เปตอง ไม้แบดมินตัน ลูกขนไก่ ฯลฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
จานวน
ราชินีนาถ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาไฟระดับเวทีและบริเวณ
รอบงาน ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่าจัดซื้อเทียน ค่าจัดจ้างเหมาจัดทา
พลุ ค่าจัดทาโล่ประกาศสดุดี ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ค่าน้าดื่ม ค่าจัดซื้อน้า
แข็ง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 3
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้าขอพรผู้สูงอายุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน้าขอพรผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสียง ค่าทาป้ายไวนิล ค่าน้าดื่ม ค่าจัดซื้อน้าแข็ง ค่าน้าอบ ดอกไม้
โรยน้า ดอกไม้จัดขันรดน้า ค่าเงินรางวัลการแข่งขันการก่อพระเจดีย์
ทราย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินฯ ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 6
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่าน้าดื่ม ค่าจัดซื้อน้า
แข็ง เครื่องไทยธรรม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 4
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

1,060,000

บาท

รวม

1,060,000

บาท

รวม

1,060,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 134 ลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2541
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกาแพงกันดินพังเลียบคลองบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 1
จานวน

970,000

บาท

50,000

บาท

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

งานกิจการประปา

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

รวม
จานวน

100,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกาแพงกันดินพังเลียบคลองบ้านสวนกล้วย หมู่
ที่ 1 บริเวณปากซอยบ้านคุณสุภา (ต่อจากเดิม) - สุดถนน ระยะทาง
ยาว 210 เมตร สูง 1.80 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 1
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก จานวน
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรในการจัดซื้อปุ๋ย ยากาจัดวัชพืช พันธุ์
ไม้ อุปกรณ์ในการดูแลและบารุงรักษา ฯลฯ
แผนงานการพาณิชย์

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

บาท
100,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตาบลงิ้วราย ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600
บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800
บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดที่ได้แสดงความจานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท
ต่อเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้
รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
สารองจ่าย
- เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รวม

7,054,116

บาท

รวม

7,054,116

บาท

รวม

7,054,116

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

5,272,800

บาท

จานวน

672,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

500,000

บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จานวน

5,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและ
บารุงรักษาเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องหมายสัญญาณ
จราจร เงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทาผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ
. 2534
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว
3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 2455 ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลงิ้วราย
จานวน

150,000

บาท

50,000

บาท

30,000

บาท

194,316

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลงิ้วราย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ตาบลงิ้วราย อัตรา องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง สมทบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ
. 2557
เงินช่วยพิเศษ
จานวน
1) เงินค่าทาขวัญพนักงานและลูกจ้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทาขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ ตามสิทธิอันพึงได้รับ
ตามประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง เงินทาขวัญข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2547
2) เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เงินชดเชย เงินดารงชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัย
หรือทายาท จากการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
หน้าที่มนุษยธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วย
เหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธร
รม พ.ศ. 2543
3) เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บ ป่วย หรือสูญหาย เนื่อง
จากการทางานให้ราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทา
งานให้ราชการ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
นครปฐม เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2554 ข้อ 6
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)
- เป็นไปตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
- หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

