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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง
อาเภอ ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน้ 28,576,969 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
รวม 8,400,130 บาท
งบบุคลากร
รวม 4,906,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
514,080 บาท
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกฯ เดือนละ 20,400 บาท จานวน 12 เดือน
และรองนายกฯ จานวน 2 คน ๆ ละ 11,220 บาท จานวน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
42,120 บาท
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งนายกฯ เดือนละ 1,750 บาท จานวน 12 เดือน
และรองนายกฯ จานวน 2 คน ๆ ละ 880 บาท จานวน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
42,120 บาท
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารตาแหน่งนายกฯ เดือนละ 1,750 บาท
จานวน 12 เดือน และรองนายกฯ จานวน 2 คน ๆ ละ 880 บาท จานวน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
86,400 บาท
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหาร เดือนละ 7,200 บาท
จานวน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
849,600 บาท
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ เดือนละ 11,220 บาท รองประธานสภาฯ
เดือนละ 9,180 บาท สมาชิกสภาฯ จานวน 6 คน ๆ ละ 7,200 บาท และเลขานุการสภาฯ
เดือนละ 7,200 บาท จานวน 12 เดือน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 3,371,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 2,229,980 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 8 อัตรา
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
338,400 บาท
จานวน
เงินค่าครองชีพ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตาบล จานวน 4 อัตรา
เป็นเงิน 42,600 บาท
เงินค่าเสีย่ งภัย
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินเสี่ยงภัยให้กับพนักงานส่วนตาบลทีป่ ฏิบตั ิงานอยู่ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
จานวน 6 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสูร้ บ (พ.ส.ร.)
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ พิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานส่วนตาบล
จานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 67,800 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงาน อปท.
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนักบริหารงาน อบต.
(ปลัด อบต. บริหารระดับกลาง) เป็นเงิน 84,000 บาท
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เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งให้กับ ปลัด อบต., รองปลัด อบต.
และหัวหน้าสานักปลัด อบต.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 299,400 บาท
ค่าจ้างพนักงานทัว่ ไป
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท
เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
ค่าครองชีพชัว่ คราว
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวใหเกับพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา
เป็นเงิน 48,000 บาท
ค่าเสีย่ งภัย
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา
เป็นเงิน 72,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน
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3,324,170 บาท
419,370 บาท
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100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

64,800 บาท

เงินพื้นทีพ่ ิเศษ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้กับพนักงานส่วนตาบล จานวน 6 อัตรา เดือนละ
500 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา เดือน
ละ 500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
เงินค่าตอบแทนแก่ผปู้ ฏิบติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เป็นเงิน
20,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจเป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรางวัลประจาปี) เป็นเงิน 191,370 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างในการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ
ค่าเช่าบ้าน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตาบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตาบล
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดทาวารสาร แผ่นพับ ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ค่าจ้างนักเรียนปฏิบตั ิงานในช่วงปิดภาคเรียน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ทางานช่วงปิดภาคเรียน
ค่าจ้างเหมาแม่บา้ น
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างแม่บา้ นในการปฏิบตั ิงานใน อบต. จานวน 1 คน
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ค่าจ้างเหมารับบริการต่างๆ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างในการบริหารจัดการจัดเตรียมสิ่งของหรือประดับตกแต่งอาคาร
สถานที่ ฯลฯ เนือ่ งในงานหรือเทศกาลต่างๆ ทีจ่ าเป็น และเป็นอานาจหน้าที่
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมอบรมของข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา
ฯ และคณะผู้บริหารฯ
ค่าวารสาร
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าเลีย้ งรับรองต้อนรับคณะบุคคลทีต่ รวจเยี่ยม และนิเทศงานต่างๆ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองต้อนรับคณะบุคคลทีต่ รวจเยี่ยม และนิเทศงานต่างๆ
ของ อบต. เป็นเงิน 20,000 บาท
ค่าเลีย้ งรับรองในการจัดประชุมสภาและคณะบุคคลทีเ่ ข้าร่วมฯ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ และคณะบุคคลทีเ่ ข้าร่วมฯ
เป็นเงิน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เนือ่ งในวันสาคัญของทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชม
พรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ จานวน 200,000 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง
หน้าที่ 125 ลาดับที่ 15)
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เช่น การจัด
เวทีประชาคม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 129 ลาดับที่ 2
ค่าใช้จ่ายงานวันท้องถิ่นไทย
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 130 ลาดับที่ 3
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงาน คณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิ่น พ.ศ. 2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

จานวน
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง หน้าที่ 9 ลาดับที่ 16
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ เช่น การรับเสด็จ ส่งเสด็จ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามเอกสารรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ
แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนทีส่ ุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 17
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง
ตามระบบประชาธิปไตย เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 27 ลาดับที่ 1
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานบ้านงานครัว เช่น ไม้
กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ปูน ทราย ท่อประปา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับใช้เติมรถส่วนกลางในการ
ปฏิบตั ิงานของ อบต. เป็นเงิน 80,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลืน สาหรับใช้เติมรถบรรทุกน้าในการ
ปฏิบตั ิงาน อบต. เป็นเงิน 50,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับใช้เติมรถหน่วยงานอื่น ในการ
ปฏิบตั ิงานของ อบต. และจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเพือ่ ใช้ในการพัฒนา เป็นเงิน 60,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี ไอ้อัด ฟิวส์เจอร์บอร์ด ฯลฯ
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จานวน

200,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รวม
จานวน

365,000 บาท
25,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

190,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุอื่น
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้าสะอาด กาแฟ ฯลฯ เพือ่ บริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้าสานักงาน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสานักงาน อบต. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และอาคารต่างๆ ของ
อบต. เป็นเงิน 108,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ ทีท่ เี่ กินสิทธิ์ เป็นเงิน 350,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจาสานักงาน อบต. และโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ของ อบต.
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตตาบล ค่าเช่าพืน้ ที่ ค่าโมเมนเนม
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล ราคา
21,000 บาท จานวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน
2. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
4. มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 * 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิว้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (ผ. 08) หน้าที่ 137 ลาดับที่ 6
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ
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15,000 บาท
จานวน
จานวน

5,000 บาท

รวม
จานวน

565,000 บาท
458,000 บาท

จานวน

52,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

121,000 บาท
121,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุน อบต. ซากอ ในการดาเนินโครงการศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ในเขตอาเภอศรีสาคร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 28 ลาดับที่ 1
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุน ศอ.ปส.จ.นราธิวาส ในการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมูบ่ า้ น/
ชุมชนของกองทุนแม่ของแผ่นดินทีม่ ีปญ
ั หารุนแรง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลาดับที่ 1
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 5 คน
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้กับพนักงานส่วนตาบล ทีป่ ฏิบตั ิงานอยู่ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
จานวน 2 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตาบล จานวน 5 อัตรา
เป็นเงิน 63,900 บาท
- เพือ่ จ่สยเป็นเงินเพิม่ พิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานส่วนตาบล
จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 22,320 บาท
เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่ง จานวน 1 อัตรา ให้กับ หัวหน้าส่วนการคลัง
เดือนละ 3,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน
เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
ค่าครองชีพชัว่ คราว
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 35,340 บาท
ค่าเสีย่ งภัย
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้กับพนักงานจ้างทีป่ ฏิบตั ิงานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
จานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินพื้นทีพ่ ิเศษ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้กับพนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา
เดือนละ 500 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

รวม
รวม

หน้า : 6/22
48,860 บาท
48,860 บาท

จานวน

18,860 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,154,150 บาท
1,614,600 บาท
1,614,600 บาท
1,100,880 บาท

จานวน

134,220 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

278,160 บาท

จานวน

59,340 บาท

รวม
รวม
จานวน

539,550 บาท
219,550 บาท
117,550 บาท
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- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1
อัตรา เดือนละ 500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
เงินค่าตอบแทนแก่ผปู้ ฏิบตั ิงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบตั ิงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เป็นเงิน
30,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 69,550 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างในการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ
ค่าเช่าบ้าน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตาบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตาบล
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมอบรมของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 13 ลาดับที่ 35
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงาน เช่น ค่าเบีย้
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิ่น พ.ศ. 2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง หน้าที่ 13 ลาดับที่ 36
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เพือ่ ใช้ในสานักงาน เช่น สมุด ปากกา
แฟ้ม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

หน้า : 7/22

จานวน

10,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม
จานวน

20,000 บาท
15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม
รวม
รวม

329,600 บาท
329,600 บาท
329,600 บาท

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเหมาเวรยาม
- เพือ่ เป็นค่าจ้างเหมาเวรยาม จานวน 2 คน เดือนละ 5,400 บาท
เป็นเงิน 129,600 บาท
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง
- เพือ่ เป็นค่าจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ฯลฯ เป็นเงิน 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัย
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยฯ เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 98 ลาดับที่ 5
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 100 ลาดับที่ 9
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเหมาพนักงานขับรถน้า
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถน้า จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,400 บาท/
เดือน เป็นเงิน 64,800 บาท
จ้างเหมาพนักงานประจารถน้า
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจารถน้า จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,400 บาท/
เดือน เป็นเงิน 64,800 บาท
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินค่าเสี่ยงภัย
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินเสี่ยงภัยให้กับพนักงานส่วนตาบลทีป่ ฏิบตั ิงานอยู่ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
จานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท

จานวน

หน้า : 8/22
189,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม
รวม
รวม

129,600 บาท
129,600 บาท
129,600 บาท

จานวน

129,600 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,606,790 บาท
1,002,540 บาท
1,002,540 บาท
753,120 บาท

จานวน

24,000 บาท

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
เงินประจาตาแหน่ง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่ง จานวน 1 อัตรา ให้กับนักบริหารงานการศึกษา
เดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน
เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
ค่าครองชีพชัว่ คราว
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 16,260 บาท
ค่าเสีย่ งภัย
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้กับพนักงานจ้างทีป่ ฏิบตั ิงานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
จานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

หน้า : 9/22
42,000 บาท

จานวน

143,160 บาท

จานวน

40,260 บาท

รวม
รวม
จานวน

604,250 บาท
254,250 บาท
214,250 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

340,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

เงินพื้นทีพ่ ิเศษ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้กับพนักงานส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา เดือนละ 500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 1 อัตรา เดือนละ 500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
เงินค่าตอบแทนแก่ผปู้ ฏิบตั ิงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบตั ิงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เป็นเงิน 30,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 172,250 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างในการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับสาหรับพนักงานครู คศ.1
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมอบรมของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 6
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงาน
เช่น
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิ่น พ.ศ. 2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 7
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เพือ่ ใช้ในสานักงาน
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 3 อัตรา
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินค่าเสีย่ งภัย
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินเสี่ยงภัยให้กับพนักงานส่วนตาบลทีป่ ฏิบตั ิงานอยู่ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
จานวน 3 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท
เงินประจาตาแหน่ง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่ง จานวน 3 อัตรา ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก
เดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 5 อัตรา จานวน 12 เดือน
เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
ค่าครองชีพชัว่ คราว
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 5 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 11,040 บาท
ค่าเสีย่ งภัย
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้กับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กทีป่ ฏิบตั ิงานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
จานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินพื้นทีพ่ ิเศษ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้กับพนักงานส่วนตาบล
จานวน 3 อัตรา เดือนละ 500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 5 อัตรา เดือนละ 500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

หน้า : 10/22

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

5,348,588 บาท
1,435,360 บาท
1,435,360 บาท
820,080 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

126,000 บาท

จานวน

286,240 บาท

จานวน

131,040 บาท

รวม
รวม
จานวน

2,017,228 บาท
48,000 บาท
48,000 บาท

รวม

94,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 76 ลาดับที่ 4
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ
เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ของรางวัล และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 80 ลาดับที่ 12
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 81 ลาดับที่ 16
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)

หน้า : 11/22

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน

1,875,228 บาท
984,928 บาท

จานวน

539,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 4 ศูนย์
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 4 ศูนย์
คนละ 7.37 บาท/วัน จานวน 260 วัน ประกอบด้วย
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสิริธร 5
เป็นเงิน 67,067 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่
เป็นเงิน 38,324 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสันคีรี
เป็นเงิน 67,067 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดกาหลง เป็นเงิน 38,324 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่ อบต. จานวน 3 แห่ง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพืน้ ที่ อบต. จานวน 3 แห่ง คนละ
7.37 บาท/วัน จานวน 260 วัน ประกอบด้วย
> โรงเรียนประชาวิทย์รังสรรค์
เป็นเงิน 367,911 บาท
> โรงเรียนบ้านป่าไผ่
เป็นเงิน 220,363 บาท
> โรงเรียนคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
เป็นเงิน 185,872 บาท
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 4 ศูนย์
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 4 ศูนย์ คนละ 20 บาท/วัน จานวน 245 วัน ประกอบด้วย
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสิริธร 5
เป็นเงิน 171,500 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่ เป็นเงิน 98,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสันคีรี
เป็นเงิน 171,500 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดกาหลง เป็นเงิน 98,000 บาท

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
วัสดุอื่น
ค่าวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว)
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 4 ศูนย์ เป็นเงิน 187,000 บาท ประกอบด้วย
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสิริธร 5
เป็นเงิน 59,500 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่ เป็นเงิน 34,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสันคีรี
เป็นเงิน 34,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดกาหลง เป็นเงิน 59,500 บาท
ค่าหนังสือเรียน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 4 ศูนย์
เป็นเงิน 22,000 บาท ประกอบด้วย
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสิริธร 5
เป็นเงิน 7,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่ เป็นเงิน 4,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสันคีรี
เป็นเงิน 4,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดกาหลง เป็นเงิน 7,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 4 ศูนย์ เป็นเงิน 22,000 บาท ประกอบด้วย
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสิริธร 5
เป็นเงิน 7,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่ เป็นเงิน 4,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสันคีรี
เป็นเงิน 4,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดกาหลง เป็นเงิน 7,000 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 4 ศูนย์ เป็นเงิน 33,000 บาท ประกอบด้วย
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสิริธร 5
เป็นเงิน 10,500 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่ เป็นเงิน 6,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสันคีรี
เป็นเงิน 6,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดกาหลง เป็นเงิน 10,500 บาท

จานวน

หน้า : 12/22
351,300 บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 4 ศูนย์ เป็นเงิน 47,300 บาท ประกอบด้วย
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสิริธร 5
เป็นเงิน 15,050 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่ เป็นเงิน 8,600 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสันคีรี
เป็นเงิน 8,600 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดกาหลง เป็นเงิน 15,050 บาท
ค่าจัดหาสือ่ การเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 4 ศูนย์ เป็นเงิน 40,000 บาท ประกอบด้วย
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสิริธร 5
เป็นเงิน 10,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่ เป็นเงิน 10,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสันคีรี
เป็นเงิน 10,000 บาท
> ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดกาหลง เป็นเงิน 10,000 บาท
งบลงทุน
ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง

รวม
รวม

160,000 บาท
160,000 บาท

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 4 ศูนย์
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 4 ศูนย์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 77 ลาดับที่ 6
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จานวน

หน้า : 13/22
160,000 บาท

รวม
รวม

1,736,000 บาท
1,736,000 บาท

จานวน

1,736,000 บาท

รวม
รวม
รวม

426,430 บาท
260,000 บาท
160,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เงินอุดหนุนโรงเรียนประชาวิทย์รังสรรค์
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน คนละ 20 บาท/วัน
จานวน 200 วัน เป็นเงิน 808,000 บาท
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าไผ่
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน คนละ 20 บาท/วัน
จานวน 200 วัน เป็นเงิน 500,000 บาท
เงินอุดหนุนโรงเรียนคีรีราษฎร์รังสฤษฏ์
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน คนบะ 20 บาน/วัน
จานวน 200 วัน เป็นเงิน 428,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์ความสะอาดในชุมชน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ความสะอาดในชุมชน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หรือค่าวัสดุหรือครุภณ
ั ฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทีจ่ าเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 86 ลาดับที่ 7
โครงการรณรงค์โรคติดต่อ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์โรคติดต่อ เช่น ค่าอาหาร
ค่าวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 85 ลาดับที่ 4

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จานวน

หน้า : 14/22
40,000 บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนยาปฏิชีวนะ แร่ธาตุก้อน ไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 23 ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น
ค่าวัสดุเคมี
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมี น้ายาเคมีกาจัดยุง เพือ่ ป้องกันโรคติดต่อ
เป็นเงิน 50,000 บาท
ค่าวัสดุเชือ้ เพลิง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องพ้นหมอกควันกาจัดแมลง
เช่น น้ามัน แก๊ส เพือ่ ป้องกันโรค เป็นเงิน 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์

รวม
จานวน

100,000 บาท
100,000 บาท

รวม
รวม

166,430 บาท
166,430 บาท

จานวน

166,430 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

220,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล (สปสช.)
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล (สปสช.) สนับสนุนการ
จัดโครงการเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในตาบล เป็นเงิน 56,430 บาท
เงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.กาหลง (อสม.)
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.กาหลง (อสม.)
เป็นเงิน 30,000 บาท
เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
ตามพระราชดาริ ด้านสาธารณสุข
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการตาม
พระราชดาริ ด้านสาธารณสุข เพือ่ สนับสนุนคณะกรรมการหมูบ่ า้ น จานวน 4 หมูบ่ า้ น ๆ
ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทีพ่ กั ผู้ยากไร้ฯ เช่น ค่าวัสดุก่อสร้างในการ
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 88 ลาดับที่ 3
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งบลงทุน
ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

รวม
รวม

หน้า : 15/22
120,000 บาท
120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม
รวม
รวม

250,000 บาท
250,000 บาท
250,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม
รวม
รวม

890,000 บาท
890,000 บาท
890,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

380,000 บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการสงเคราะห์ผู้ทกุ ข์ยากด้อยโอกาสหรือผู้ประสพภัย
พิบตั ิต่างๆ เช่น ค่าวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมบ้านด้อยโอกาสในตาบลกาหลง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 88 ลาดับที่ 2
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อโคมไฟถนน แบบโคมไฟ LED ขนาดวัตต์
ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จานวนไม่น้อยกว่า 90 ดวง/ปี แทนโคมไฟหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (ผ.08)
หน้าที่ 40 ลาดับที่ 11
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจริยธรรมสัญจร
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจริยธรรมสัญจร เช่น ค่าพาหนะ
ค่าอาหาร ค่าทีพ่ กั และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 102 ลาดับที่ 14
โครงการทัศนศึกษาดูงาน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานฯ เช่น ค่าพาหนะ
ค่าอาหาร ค่าทีพ่ กั ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร ในการศึกษาดูงานของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้นาท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชน ฯลฯ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 101 ลาดับที่ 13
โครงการธรรมสู่เยาวชน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการธรรมสู่เยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ในการจัดอบรมธรรมสู่
เยาวชน ศาสนาพุทธ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 125 ลาดับที่ 14
โครงการบรรยายธรรม
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบรรยายธรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็น ในการจัดอบรมบรรยายธรรมฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 124 ลาดับที่ 13
โครงการส่งเสริมอาชีพ

หน้า : 16/22

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ค่าทีพ่ กั ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าฝึกอบรมอาชีพ ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็น ในการส่งเสริมรายได้กลุ่มสตรีและแกนนากลุ่มอาชีพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 91 ลาดับที่ 3
โครงการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างความปรองดองแห่งชาติ เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ในการจัดอบรมให้กับผู้
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรักความสามัคคีและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 133 ลาดับที่ 6
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โครงการอบรมศาสนพิธีเบือ้ งต้น
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมศาสนพิธีเบือ้ งต้น เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็น ในการจัดอบรม
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 123 ลาดับที่ 11
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการตาบลเศรษฐกิจพอเพียง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการตาบลเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 103 ลาดับที่ 2
โครงการอบรมต้านยาเสพติด
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการอบรมต้านยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ในการจัด
อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด รณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4 ลาดับที่ 1
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็น ในการส่งนักกีฬาตาบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559

จานวน

หน้า : 17/22
50,000 บาท

รวม
รวม
รวม

55,000 บาท
55,000 บาท
55,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม
รวม
รวม

540,000 บาท
530,000 บาท
460,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 81 ลาดับที่ 15
โครงการมหกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2562

หน้า : 18/22
จานวน

400,000 บาท

รวม
จานวน

70,000 บาท
70,000 บาท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม

350,000 บาท
350,000 บาท
350,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการมหกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ครั้งที่ 11/2562 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าของรางวัล ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ในการจัดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 81 ลาดับที่ 17
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพือ่ อุดหนุน อบต.ซากอ ในการจัดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์
ครั้งที่ 11/2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการของดีศรีสาคร
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการของดีศรีสาคร เช่น ค่าจ้างตกแต่ง
รถแห่ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ในการดาเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 122 ลาดับที่ 7
โครงการชักพระ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการชักพระ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ในการสนับสนุนกิจกรรมตกแต่งรถงานชักพระ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 120 ลาดับที่ 4
โครงการต้อนรับรอมฎอน (ละศีลอด)
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการต้อนรับรอมฎอน (ละศีลอด) เช่น ค่า
จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ในการจัดโครงการต้อนรับรอมฎอน
(ละศีลอด) ในเดือนรอมฎอน ฯลฯ

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 3
โครงการวันเข้าพรรษา
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการวันเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 124 ลาดับที่ 12
โครงการวันผู้สูงอายุ

หน้า : 19/22

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

โครงการวันเมาลิดสัมพันธ์

จานวน

40,000 บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการวันเมาลิดสัมพันธ์ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
ในการ
จัดโครงการวันเมาลิดสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 123 ลาดับที่ 10
โครงการวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์

จานวน

50,000 บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ
ค่าอาหาร ค่าเครื่องนุง่ ห่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 82 ลาดับที่ 18

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์
เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ค่าดาเนินการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
ในการจัดโครงการวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 78 ลาดับที่ 9

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 คน
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าเสีย่ งภัย
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยให้กับพนักงานส่วนตาบล ทีป่ ฏิบตั ิงานอยู่ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
จานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสูร้ บ (พ.ส.ร.)
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ พิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,960 บาท
เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่ง จานวน 1 อัตรา ให้กับ พนักงานส่วนตาบล เดือน
ละ 3,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน
เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
ค่าครองชีพชัว่ คราว
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 24,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : 20/22
รวม
รวม
รวม
จานวน

749,320 บาท
584,760 บาท
584,760 บาท
342,720 บาท

จานวน

45,960 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

130,080 บาท

จานวน

24,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

164,560 บาท
74,560 บาท
64,560 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เงินพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้กับพนักงานส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา เดือนละ 500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
เงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบตั ิงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบตั ิงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เป็นเงิน 30,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 28,560 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างในการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพือ่ เป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางราชการ

หน้า : 21/22
จานวน

30,000 บาท

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม
รวม

2,140,000 บาท
2,140,000 บาท
2,140,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

336,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงาน
เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิ่น พ.ศ. 2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 7
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เพือ่ ใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษ สมุด
ปากกา แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสานักงาน อบต.กาหลง
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสานักงาน อบต.กาหลง ขนาด
อาคารกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบนั (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 1 ลาดับที่ 1
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยปะดอ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยปะดอ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมท่อ 60 นิว้ 1 จุด จานวน
6 ท่อน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบนั (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง (พ.ศ. 2561 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 21 ลาดับที่ 1
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอูมา 2
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างงถนน คสล.ซอยอูมา 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบนั (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 66 ลาดับที่ 53

วันทีพ่ มิ พ์ : 3/9/2561 13:58:27
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่ - วัด
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่ - วัด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบนั (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 51 ลาดับที่ 7
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภท ถนน สะพาน ทรัพย์สิน
อบต. ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบนั (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหลง หน้าที่ 49 ลาดับที่ 4
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินสมทบประกันสังคมให้กับลูกจ้างชั่วคราว
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
เบีย้ ยังชีพคนพิการ
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพให้กับผู้พกิ าร เดือนละ 800 บาท
เบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพให้กับผู้ปว่ ยเอดส์ จานวน 2 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน
สารองจ่าย
- เพือ่ จ่ายในกรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินประกันภัย
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ประกันภัยให้กับพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ พนักงานส่วนตาบล

จานวน

หน้า : 22/22
784,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

4,987,361 บาท
4,987,361 บาท
4,987,361 บาท
99,384 บาท

จานวน

2,868,000 บาท

จานวน

768,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

1,039,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

140,977 บาท

