
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,630,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,460,760 บาท

งบบุคลากร รวม 7,298,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแก 1. นายกองคการบริหารสวน
ตําบลโคกชาง  2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง จํานวน 2 คน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก 1.นายกองคการบริหารสวน
ตําบลโคกชาง 2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง จํานวน 2 คน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษใหแก 1.นายกองคการบริหารสวนตําบลโคก
ชาง 2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง จํานวน 2 คน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลโคก
ชาง จํานวน 1 คน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,022,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแก 1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
โคกชาง 2.รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 3.เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 4.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
โคกชาง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,591,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,301,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง  นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง  นักบริหารงานทองถิ่น (รองปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัด) จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง(ผูอํานวยการกองคลัง) จํานวน 1 อัตรา
5.ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
6.ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
7.ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
8.ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
9.ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
10.ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
11.ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆใหกับพนักงาน
สวนตําบลตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 174,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบลตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง  นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง  นักบริหารงานทองถิ่น (รองปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัด) จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง(ผูอํานวยการกองคลัง) จํานวน 1 อัตรา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 375,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางประจําใหกับลูกจางประจํา ตําแหนงดังนี้
1.ตําแหนง นักการ  จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 17,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ใหกับลูกจาง
ประจําตําแหนงดังนี้
1.ตําแหนง นักการ  จํานวน  1  อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 625,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหกับพนักงานจางตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา
2.ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
4.ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ใหกับพนักงาน
จางตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา
2.ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
4.ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,097,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจําและผูที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ ในลักษณะจางเหมาใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารและคาใชจายที่เกี่ยวของ
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คาใชจายอื่น ๆ ที่เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายอื่น ๆ ที่เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คา
ธรรมเนียมตาง ๆ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย ดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับคณะบุคคลหรือบุคคล คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ ฯลฯ
2.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
3.คาใชจายอืน ๆ ที่เป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 ของผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ

โครงการฝกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรและผูนําชุมชน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
และผูนําชุมชน เชน คาวิทยากร คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  32 ลําดับที่  1

โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทอง
ถิ่น เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนกรรมการประจําหนวยเลือกตง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
 

วันที่พิมพ : 30/8/2562  10:22:54 หนา : 4/31



โครงการออกหนวยเคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการออกหนวยเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 35 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง เชน เครื่องคอมพิวเตอร อาคาร ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา กระดาษ ยางลบ ดินสอ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ไมถูพื้น ฯลฯ
วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ คอน ตะปู ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต แบตเตอรี่ หมอน้ํา อะไหลเครื่องยนต ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้น
พิมพ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบอิงคเจ็ท ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 362,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกชางและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามเอก

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการโทรศัพท เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาจัดสงเอกสารของทางราชการทาง
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอรเน็ต คาสื่อสารผานดาวเทียม คาบริการระบบและสื่อสาร ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป
งบประมาณ 2563

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลตําบลเขาดินเพื่อดําเนินงานโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปงบ
ประมาณ 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที่  34 ลําดับที่ 5
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจําป 2562

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อําเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที่  34 ลําดับที่ 6

งานบริหารงานคลัง รวม 515,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 487,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ เชน คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจําและผูที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 254,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ ในลักษณะจางเหมาใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ

คาใชจายอื่น ๆ ที่เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายอื่น ๆ ที่เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คา
ธรรมเนียมตาง ๆ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบุคคล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  36  ลําดับที่ 1

โครงการออกหนวยบริการประชาชนเคลื่อนที่ จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการออกหนวยบริการประชาชน
เคลื่อนที่ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  36  ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง เชน เครื่องคอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร โตะ พื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟ้า  เทปพันสาย
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้น
พิมพ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบอิงคเจ็ท ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาจัดสงเอกสารทางราชการทาง
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 28,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,300 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่  1
 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
1.มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB
3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดี
กวา ดังนี้
     3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความ
จํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     3.2 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     3.3 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
4.มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
5.มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
6.มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
7.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
8.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
9.มีแป้นพิมพและเมาส
10.มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 4
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) จํานวน 6,300 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
4.มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
5.มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
6.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
7.สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,LegalและCustom
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนมีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 93 ลําดับที่  5

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญตาง ๆ จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญตาง ๆ เชน คาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่  22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1346 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464ลง
วันที่ 5  เมษายน  2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  59 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน วัสดุเครื่องแตงกายชุดฝก อปพร. หรือ
ชุดปฎิบัติการ อปพร. ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ลูกบอลดับเพลิง ถังดับ
เพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,560,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,425,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,425,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,089,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา(ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนงครู  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา (ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 257,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง ดัง
นี้
1.ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
พื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายอื่น ๆ ที่เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายอื่น ๆ ที่เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คา
ธรรมเนียมตาง ๆ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 ของผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร โตะ ฯลฯ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้น
พิมพ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบอิงคเจ็ท ฯลฯ

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 4,000 บาท (ราคา
ตามทองตลาด)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 95 ลําดับที่ 18
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย 
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     1.1 ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz  และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
     1.2 ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได
ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB 
3. มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย 
4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
6. มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI  หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
8. สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-FI (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 94 ลําดับที่  17
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,569,536 บาท
งบดําเนินงาน รวม 769,536 บาท

ค่าใช้สอย รวม 291,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันแมแหงชาติของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานสามเอก เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 65 ลําดับที่ 3

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามเอก เชน คายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  65 ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 241,900 บาท

-เพื่อดําเนินการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานสามเอก ตามรายการ ดังนี้
1. คาอาหารกลางวัน
2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
3. คาหนังสือเรียน
4. คาอุปกรณการเรียน
5. คาเครื่องแบบนักเรียน
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
7. คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/2786 ลงวัน
ที่  8 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 64 ลําดับที่ 1
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โครงการสนามเด็กเลนสรางปัญญา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนามเด็กเลนสรางปัญญาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามเอก เชน คาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4
/ว3679 ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  66  ลําดับที่  8

ค่าวัสดุ รวม 477,636 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก            บานสามเอก เชน แปรง ไมกวาด น้ํายาถูพื้น ฯลฯ 

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 467,636 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามเอก เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนวัดสามเอก โรงเรียนบานหนองตา
แกว โรงเรียนวัดหนองกรด

งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 800,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใหแกโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดสามเอก โรงเรียนบานหนองตา
แกว และโรงเรียนวัดหนองกรด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 66 ลําดับที่  7
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,006,740 บาท

งบบุคลากร รวม 691,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 691,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 476,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1. นักบริหารงานสาธารณสุข (ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม) จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุข(ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง ดัง
นี้
1.ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ ในลักษณะจางเหมาใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ
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คาใชจายอื่น ๆ ที่เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายอื่น ๆ ที่เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คา
ธรรมเนียมตาง ๆ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร โตะ ฯลฯ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต แบตเตอรี่ หมอน้ํา อะไหลเครื่องยนต ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้น
พิมพ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบอิงคเจ็ท ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เชน อุปกรณสําหรับเครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 914,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 714,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกผูที่ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คาปวยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เชน คาป้าย คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0810.5/ว0263 ลง
วันที่  16 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/627 ลงวันที่  7 มีนาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 7

โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 67ลําดับที่ 1

โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการระบบการแพทยฉุกเฉินของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง  เชน คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่  17
  กันยายน  2553
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  70  ลําดับที่  11
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนขบา เชน คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลง
วันที่  12  มกราคม  2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่  31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  68  ลําดับที่  5

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว2794 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เคมีภัณฑ ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  70 ลําดับที่  12
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชรา คนพิการ เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาป้ายฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  39 ลําดับที่  4

โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรี
และครอบครัว เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาป้ายฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  38 ลําดับที่ 1

โครงการ/กิจกรรมบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบํารุงและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาป้ายฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  39 ลําดับที่ 5

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,297,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,292,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,292,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,076,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง นักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการกองชาง) จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนง นายชางโยธา  จํานวน  2  อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง นักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการกองชาง) จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง ดัง
นี้
1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ใหกับพนักงาน
จางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 387,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ ในลักษณะจางเหมาใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ

คาใชจายอื่น ๆ ที่เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายอื่น ๆ ที่เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คา
ธรรมเนียมตาง ๆ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 ของผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร โตะ ฯลฯ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ คอน คีม ตะปู ตลับ
เมตร เลื่อย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นเพื่อใชในกิจการของ อบต.
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร เม
มโมรี่การด กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้น
พิมพ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบอิงคเจ็ท ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ

วันที่พิมพ : 30/8/2562  10:22:54 หนา : 25/31



งบลงทุน รวม 425,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อเครื่องทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องทดสอบความขนเหลวของ
คอนกรีต(SLUMP TEST) (ราคาตามทองตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 6

จัดซื้อแบบหลอคอนกรีตรูปทรงเหลี่ยม จํานวน 6,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีตรูปทรงเหลี่ยม ขนาด 15x15x15
 ซม. (ราคาตามทองตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทางสามารถแสดงผลการวัดระยะทาง
ได 9,999 เมตร มีปุมกด RESET คาตัวเลขเป็นศูนย วัดไดทั้งระบบเดินหนา
และถอยหลัง(ราคาตามทองตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 9

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาจางเหมาออกแบบและคารับรองแบบ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายจางออกแบบอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
โคกชาง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 68,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรมการจัดทําแผนชุมชน จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการจัดทําแผน
ชุมชน จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทํา
ป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว179 ลง
วันที่  15  มกราคม  2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1921ลง
วันที่  16 พฤษภาคม  2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  40 ลําดับที่  1

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจําป 2563

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที่  63 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริม สนับสนุนดานการกีฬา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม สนับสนุนดานการ
กีฬา เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาชุดกีฬา คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  73  ลําดับที่  1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  71  ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมดานศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมดาน
ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา
ป้าย คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  71  ลําดับที่  2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 991,400 บาท

งบลงทุน รวม 991,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 991,400 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. (ริมคลองธรรมชาติ) หมูที่  3 จํานวน 476,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.(ริมคลองธรรมชาติ) หมูที่ 3  ถนนสาย
เลียบคลองธรรมชาติจากบริเวณบานนางธัญนันท เมืองชาง ถึงที่นานาย
ชาญ เมืองชาง หมูที่ 3 บานเจ็ดอาร ต.โคกชาง อ.เดิมบางนางบวช จ
.สุพรรณบุรี ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทางยาว 215 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 860.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.50
 เมตร ตามแบบที่กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หนาที่  46  ลําดับที่  7

โครงการกอสรางถนน คสล.(ริมคลองธรรมชาติ) หมูที่  8 จํานวน 476,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. (ริมคลองธรรมชาติ) หมูที่ 8 ถนนสาย
เลียบคลองธรรมชาติจากบริเวณที่นานายแพ  นกแกว ถึงบริเวณที่นานาย
ชาญ เมืองชาง หมูที่ 8 บานริ้วกรูด ต.โคกชาง อ.เดิมบางนางบวช จ
.สุพรรณบุรี   ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทางยาว 215 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 860.00  ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.50
 เมตร ตามที่แบบกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  53  ลําดับที่ 25

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 38,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได(คา k)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน  สปริงเกอร จอบพรวน ยางป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,001,424 บาท

งบกลาง รวม 13,001,424 บาท
งบกลาง รวม 13,001,424 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 68,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคมใหกับพนักงานจางของ อบต. ตามที่
กฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,600 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,445,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามโครงการเสริมสรางหลักประกันรายได
ใหแกผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
สํารองจาย จํานวน 102,524 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลโคกชาง อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 161,300 บาท
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