ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับรองแล้ว
------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสี่
กาหนดให้ เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่น ปิ ด ประกาศรายงานการประชุ ม ที่ส ภาท้ อ งถิ่น มีม ติ รั บรองแล้ ว ในที่ เปิ ด เผย ณ
สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก ที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับรองแล้ว ดังนี้
1. รายงานการประชุม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเด่ น เหล็ ก สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2
ประจาปี 2562 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม ๒๕62
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

----------------------------------ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ - สกุล
นายบัญทึก
ผากิม
นายยัง
ปล้องขัน
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
นายสายฟ้า
ฟองดา
นายเอกชัย
อ้นมี
นายอาภร
ทวกอ่อน
นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน
นายใบพิมพ์
พรมลา
นายลิตร
น้อยนาฝาย

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

ลายมือชื่อ
บัญทึก
ผากิม
ยัง
ปล้องขัน
พีระพงษ์ นวลศรีใส
สายฟ้า
ฟองดา
เอกชัย
อ้นมี
อาภร
ทวกอ่อน
สุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน
ใบพิมพ์
พรมลา
ลิตร
น้อยนาฝาย

หมายเหตุ

ผู้ขาดประชุม
- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ – สกุล
นายบุณยวัฒน์ ธรรรมมาศรี
นายชนะศักดิ์ บัวขม
นางยุพิน
พรมจวง
นายกฤติน
ซ้อมจันทา
นางรัตนาพร
นันทะวิชัย
นายทวีศักดิ์
พงษ์พานิช
นางสาวไพลิน กล่าแก้ว
จ.อ.สุนทร
สอนดี
นางสาวธนษา ศรีสุข
นางสาวทัศนันท์ บุญพันธ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.เด่นเหล็ก
รองนายก อบต.เด่นเหล็ก
รองนายก อบต.เด่นเหล็ก
เลขานุการนายก อบต.เด่นเหล็ก
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
บุณยวัฒน์ ธรรรมมาศรี
ชนะศักดิ์ บัวขม
ยุพิน
พรมจวง
กฤติน
ซ้อมจันทา
รัตนาพร นันทะวิชัย
ทวีศักดิ์ พงษ์พานิช

หมายเหตุ

ติดราชการ
จ.อ.สุนทร สอนดี
ธนษา
ศรีสุข
ทัศนันท์ บุญพันธ์

-2เริ่มประชุม
เวลา 10.๐๐ น.
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔ และ ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
เลขานุการสภาฯ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๖) เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มา
ประชุมครบองค์ประชุมและขอเชิญประธานสภา ฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าว
เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภา ฯ

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เข้าประจาที่
ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ซึ่งเป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2562 มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. ๒๕52 และข้อ ๒๒
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม
๒๕62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่
3 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕62
ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ
เลขานุการสภาฯ
สมัยที่ 3 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ๒๕62 สมาชิกสภาฯท่านใดจะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งสาเนาให้กับทุกท่าน หรือไม่ครับ
นายบัญทึก ผากิม
เชิญท่านสมาชิกสภาจะมีข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การประชุมสภา ฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕62 ด้วยมติเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
/ระเบียบ........

-3ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ
- ไม่มี
เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
5.1 เรื่อง เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติ
ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
เลขานุการสภาฯ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเดิมและตามที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ และมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการเร่งด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลาดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อ
ใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสาคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้
ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจน
จบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดาเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น
/นายบัญทึก........

-4นายบันทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕63 ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการไปแล้วนั้น
บัดนี้ จะพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ
รายงานต่อที่ประชุม
นายอาภร ทวกอ่อน
เรียนประธานสภาฯ ผมนายอาภร ทวกอ่อน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรียน
ประธานคณะกรรมการฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ว่า คณะกรรมการแปรญัตติที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และได้ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยมติคณะกรรมการได้เลือกผม นายอาภร ทวกอ่อน
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และนายใบพิมพ์ พรมลา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ
ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่รับคาแปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กมีมติยื่นคา
แปรญัตติตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่น
คาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ที่มีมติรับหลักการ พิจารณาเป็นราย
หมวดเรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณามีมติให้คงร่างเดิมไว้ โดยได้จัดทารายงานพร้อมร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 35,205,315.23 บาท
1.1.2 เงินสะสม
13,530,983.39 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
12,645,221.75 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ
รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 0 โครงการ
รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
30,461,847.52 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน 164,946.91 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน 114,332.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 213,584.37 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 223,595.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน 1,950.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน 35,000.00 บาท
/หมวดภาษี...........
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(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 12,791,119.79 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 16,917,318.95 บาท
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยกาหนดวัตถุประสงค์ จานวน 337,770.80 บาท
รายจ่ายจริง จานวน 22,290,296.32 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน 9,975,705.10 บาท
งบบุคลากร
จานวน 7,011,800.00 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 4,165,291.22 บาท
งบลงทุน
จานวน 413,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 724,000.00 บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
จานวน 234,730.40 บาท
วัตถุประสงค์
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
จานวน 224,000.00 บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน
0.00 บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้
จานวน
0.00 บาท
ข้อบัญญัติ
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านงบกลาง
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
8,336,920.00
436,000.00
3,084,940.00
315,000.00
1,106,000.00
2,807,200.00
270,000.00
1,015,000.00
740,00 .00
12,888,940.00
31,000,000.00
/รายงาน..........
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
**********************************************
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
จานวน 5,854,920 บาท
งบบุคลากร
จานวน 4,044,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
จานวน 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน 514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จานวน 1 อัตรา และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก จานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
จานวน 1 อัตราและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จานวน
1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1,195,200
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ดังนี้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 10 อัตรา เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป (00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)(สานักปลัด)
/เงินเดือน..........
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จานวน 2,165,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 4 อัตรา ดังนี้ 1. ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล 2. หัวหน้าสานักปลัด 3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชานาญการ
4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีและเงิน
เลื่อนขั้นต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น/กลาง) จานวน 1 อัตรา หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน 235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง นักจัดการ
งานทั่วไป พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีและเงินเลื่อนขั้นต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป
(00111) (สานักปลัด)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ได้แก่
คนงานทั่วไป, คนสวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)(สานักปลัด)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของ พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ได้แก่
คนงานทั่วไป, คนสวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)(สานักปลัด)
งบดาเนินงาน
จานวน 1,794,000 บาท
ค่าตอบแทน
จานวน 283,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 100,000 บาท
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ
ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
2. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
ตั้งไว้ 95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก, ผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจา
/องค์การบริหาร.....
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ผู้ดาเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 1932
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป(00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกฯตามระเบียบกฎหมาย
กาหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตาบลหรือผู้ที่มีสิทธิเบิกฯ
ตามระเบียบกฎหมายกาหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
ค่าใช้สอย
จานวน 614,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ , จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จาเป็น
จานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดดูแลทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ , ค่าจ้างเหมาเวรยามประจาที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก,
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด, จ้างเหมาคนสวน, ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า, ค่าเช่าทรัพย์สิน, จ้างเหมาบริการอื่นๆที่จาเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกตาม
กฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทัว่ ไป (00111) (สานักปลัด)
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน 13,000 บาท
1. ค่ารับรอง
จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองใน
/การตอนรับ.......

-9การต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)
(สานักปลัด)
2. ค่าเลี้ยงรับรอง
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร
เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เข้าร่วมประชุมตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา และผู้มีสิทธิเบิกตามกฎหมายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น,
การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วน ที่ มท 0890.4/ว1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพานพุ่ม จานวน
6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพานพุ่ม
สาหรับพิธีการวันสาคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จาเป็นและมีความสาคัญ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหาร
ทัว่ ไป (00111) (สานักปลัด)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษาวินัย ความโปร่งใสในการทางาน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษา
วินัย ความโปร่งใสในการทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
/เจ้าหน้าที่......

-10เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่
101 ลาดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)
(สานักปลัด)
ค่าวัสดุ
จานวน 245,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องดับเพลิง กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผงกั้นห้อง
กระเป๋า หนังสือพิมพ์วารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สานักปลัด)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดนีออน ฟิวส์ บัลลาส สายไฟ โคม
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)
(สานักปลัด)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น ล้อยาง โซ่ สเตอร์
ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันดีเซลน้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ฯลฯ สาหรับรถยนต์ รถบรรทุกน้า รถขยะ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
/วัสดุคอม........

-11วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , เทปบันทึก
ข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์, ตลับหมึก, แผ่นกรองแสง, แป้นพิมพ์, เมนบอร์ด, เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลโปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
จานวน 652,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จานวน 570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ไฟฟ้า
สาหรับระบบประปาหมู่บ้าน และไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
ค่าโทรศัพท์
จานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในด้ านบริห ารทั่ว ไป (00100) แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตตาบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)
งบเงินอุดหนุน
จานวน 16,000 บาท
เงินอุดหนุน
จานวน 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 16,000 บาท
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
จานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าไคร้ ตามโครงการสนับสนุน
การดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
และหนังสือองค์การบริหารส่วนตาบลน้าไคร้ ที่ อต 75501/ว 455 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2562 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 80 ที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) (สานักปลัด)
/งานวาง.......
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จานวน 370,000 บาท
งบบุคลากร
จานวน 350,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 350,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชานาญการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
และเงินเลื่อนขั้นต่างๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) (สานักปลัด)
งบดาเนินงาน
จานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย
จานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
(สานักปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิเบิก
ตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) (สานักปลัด)
งานบริหารงานคลัง
จานวน 2,112,000 บาท
งบบุคลากร
จานวน 1,592,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 1,592,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) 2.นักวิชาการการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ/ชานาญการ 3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชานาญการ 4. เจ้าพนักงาน
พัสดุ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินเลื่อนขั้นต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น)
จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 315,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพนักงานตามภารกิจ จานวน 2
/อัตรา..........
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จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 35 ,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา
ได้แก่ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)
งบดาเนินงาน
จานวน 520,000 บาท
ค่าตอบแทน
จานวน 96,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกฯ ตามระเบียบกฎหมาย
กาหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย
จานวน 364,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จาเป็น
จานวน 84,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร จ้างเหมาบริการอื่นๆที่จาเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตรต่างๆของพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิก
ตามกฎหมาย ตั้ งจ่า ยจากเงิน รายได้ ปรากฏในด้านบริห ารทั่ว ไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จานวน 180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 59 ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริ ห ารทั่ว ไป (00100) แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป (00110) งานบริ ห ารงานคลั ง
(00113) (กองคลัง)
/ค่าบารุง......
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จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งาน บริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)
ค่าวัสดุ
จานวน 60,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องดับเพลิง กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผงกั้นห้อง
กระเป๋า หนังสือพิมพ์วารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , เทปบันทึก
ข้อมูล , หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ , ตลับหมึก ,แผ่นกรองแสง , แป้นพิมพ์, เมนบอร์ด , เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
จานวน 436,000 บาท
งบบุคลากร
จานวน 285,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 285,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ได้แก่ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี และเงินเลื่อนขั้นต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121) (สานักปลัด)
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
จานวน 15,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) (สานักปลัด)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
/(00100) แผน....

-15(00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน (00121) (สานักปลัด)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตาแหน่ง พนักงานขับรถน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน (00121) (สานักปลัด)
งบดาเนินงาน
จานวน 151,000 บาท
ค่าใช้สอย
จานวน 101,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
จานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนเช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตาบล และผู้มีสิทธิเบิกตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)(สานักปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิก
ตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
(สานักปลัด)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จานวน 26,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น
ค่าตอบแทน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 71 ลาดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) (สานักปลัด)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) (สานักปลัด)
ค่าวัสดุ
จานวน 50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันดีเซลน้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ฯลฯ สาหรับรถยนต์ รถบรรทุกน้า รถขยะ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตามหนังสือ
/กระทรวง.........
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จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) (สานักปลัด)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน 10,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเติมน้ายาต่างๆ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้าฝน
ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(00121) (สานักปลัด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จานวน 885,000 บาท
งบบุคลากร
จานวน 712,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 712,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 670,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง
1. ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 2. นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชานาญการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินเลื่อนขั้นต่างๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
งบดาเนินงาน
จานวน 173,000 บาท
ค่าตอบแทน
จานวน 60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 60,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกฯ ตามระเบียบกฎหมาย
กาหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม)
ค่าใช้สอย
จานวน 95,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 15,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตาบล และผู้มีสิทธิเบิกตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
/ประเภท.........
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หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิก
ตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
จาวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลเด่นเหล็ก เช่น ของรางวัล เงินรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 60 ลาดับที่ 3 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ค่าวัสดุ
จานวน 13,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องดับเพลิง กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผงกั้นห้อง
กระเป๋า หนังสือพิมพ์วารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
วัสดุการเกษตร
จานวน
3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาทิ สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช
ปุ๋ย วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , เทปบันทึก
ข้อมูล , หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ , ตลับหมึก ,แผ่นกรองแสง , แป้นพิมพ์, เมนบอร์ด , เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรม
/ส่งเสริม.........

-18ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
จานวน 2,199,940 บาท
งบบุคลากร
จานวน 573,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 5730,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 552,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง ครู
คศ.1 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินเลื่อนขั้นต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เงินวิทยฐานะ
จานวน
21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชานาญการ จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
งบดาเนินงาน
จานวน 820,940 บาท
ค่าตอบแทน
จานวน
4,500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตาบลหรือผู้ที่มีสิทธิเบิกฯ
ตามระเบียบกฎหมายกาหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา(00212)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าใช้สอย
จานวน 376,440 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จาเป็น
จานวน
84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจ้างเหมาบริการอื่นๆที่
จาเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)(กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตาบล และผู้มีสิทธิเบิกตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา(00212)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
/ในการเดิน...........

-19ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิก
ตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)(กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จานวน 237,440 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตา
เด่นเหล็ก จานวน 137,200 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จานวน 47,600 บาท เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(สาหรับเด็กปฐมวัย 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
จานวน 31,640 บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (สาหรับเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย จานวน 5,000 บาท เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 2419 ลงวันที่ 8
พฤศจิกายน 2560
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมหนูน้อยรักษ์วัฒนธรรมไทย จานวน 3,000 บาท เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 2296 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2560
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง จานวน 5,000 บาท เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 2419 ลงวันที่ 8
พฤศจิกายน 2560
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมหนูน้อยรักษ์ธรรมชาติ จานวน 3,000 บาท เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 2419 ลงวันที่ 8
พฤศจิกายน 2560
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน จานวน 5,000 บาท เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 2419 ลงวันที่ 8
พฤศจิกายน 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม)
ค่าวัสดุ
จานวน 440,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
/มิถุนายน......

-20มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม(00200)แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 60 ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210)งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
งบลงทุน
รวม 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 30,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมุ้งลวดห้องรับประทานอาหารอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก (ตามแบบที่ อบต.เด่นเหล็ก กาหนด) (ราคาตามท้องตลาด) ขนาด
36 ตารางเมตร จานวน 5 ช่อง ดังนี้ ช่องที่ 1 ขนาด 9 ตารางเมตร (2 x 4.5 เมตร) ช่องที่ 2
ขนาด 6.80 ตารางเมตร(2 x 3.4 เมตร)ช่องที่ 3 ขนาด 6.60 ตารางเมตร (2 x 3.30 เมตร)
ช่องที่ 4 ขนาด 4.60 ตารางเมตร (2 x 2.3 เมตร) ช่องที่ 5 ขนาด 9 ตารางเมตร (2 x 4.5
เมตร) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 60 ลาดับที่ 4 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
งบเงินอุดหนุน
จานวน 776,000 บาท
หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน
จานวน 776,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน 776,000 บาท
โครงการอาหารกลางวัน
จานวน 776,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตามโครงการอาหารกลางวัน สาหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ป.6 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า60 ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
จานวน 315,000 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 315,000 บาท
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย
จานวน 315,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
/โครงการ..........

-21โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่า
จัดซื้อสารเคมีกาจัดลูกน้ายุงลาย ค่าจัดซื้อน้ายาพ่นหมอกควันกาจัดยุง ค่าจ้างเหมาพ่นหมอก
ควัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 หมวด ๒ ส่วนที่ ๓
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา ๖๗(๓) ให้อานาจหน้าที่ในการป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 70 ลาดับที่
2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ (00223) (สานักปลัด)
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 3 อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล มาตรา 67(3) ให้อานาจหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 70 ลาดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ (00223) (สานักปลัด)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น วัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ค่า
สารวจจานวนสุนัขและแมว เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 หมวด ๒ ส่วนที่ ๓ อานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา ๖๗(๓) ให้อานาจหน้าที่ในการป้องกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 70 ลาดับที่ 4 ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ (00223) (สานักปลัด)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
จานวน 1,086,000 บาท
งบบุคลากร
จานวน 822,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 822,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา ได้แก่ 1.
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม 2. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชานาญการ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินเลื่อนขั้นต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคม
สงเคราะห์(00231) (กองสวัสดิการสังคม)
/เงินประจา......

-22เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับ ต้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
(00231) (กองสวัสดิการสังคม)
งบดาเนินงาน
จานวน 264,000 บาท
ค่าตอบแทน
จานวน 60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 60,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตาบลตามระเบียบกฎหมายกาหนดไว้ให้
เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ (00230)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231) (กองสวัสดิการ
สังคม)
ค่าใช้สอย
จานวน 164,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จาเป็น
จานวน 84,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร จ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์(00231) (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/
สัมมนา หลักสูตรต่างๆของพนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิเบิกตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิก
ตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
(กองสวัสดิการสังคม)
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จานวน 20,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 67 ลาดับที่ 1 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)
/โครงการ.............

-23โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต แก่
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 67 ลาดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าวัสดุ
จานวน 30,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องดับเพลิง กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผงกั้นห้อง
กระเป๋า หนังสือพิมพ์วารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , เทปบันทึก
ข้อมูล , หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ , ตลับหมึก ,แผ่นกรองแสง , แป้นพิมพ์, เมนบอร์ด , เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการ
สังคม)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
จานวน
20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน
20,000 บาท
เงินอุดหนุน
จานวน
20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ประสบภัย
และผู้ด้อยโอกาส จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอน้าปาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ประสบภัย และ
/ผู้ด้อยโอกาส.....

-24ผู้ด้อยโอกาส ของกิ่งกาชาดอาเภอน้าปาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 68 ที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) (กองสวัสดิการสังคม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จานวน 1,937,000 บาท
งบบุคลากร
จานวน 1,296,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 1,296,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา ดังนี้ 1.
ผู้อานวยการกองช่าง 2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี และเงินเลื่อนขั้นต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00242) (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตาแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242)(กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพนักงานตามภารกิจ จานวน 2
อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา , ผูช้ ่วยนายช่างไฟฟ้า และพนักงานจ้างทั่วไป 3
อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง พนักงานผลิตน้าประปา , คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี , คนงาน
ทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา
ได้แก่ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา , ผูช้ ่วยนายช่างฟ้า และพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา ได้แก่
ตาแหน่ง พนักงานผลิตน้าประปา , คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี , คนงานทั่วไป ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
จานวน 575,200 บาท
ค่าตอบแทน
จานวน 49,200 บาท
/ค่าเช่าบ้าน.........

-25ค่าเช่าบ้าน
จานวน 49,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบลตามระเบียบกฎหมายกาหนดไว้ให้
เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
จานวน 275,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จาเป็น
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร, ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลเกี่ยวกับระบบประปาภูเขา, จ้างเหมาดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้า
สาธารณะและสถานีสูบน้าทั้ง 3 สถานี จ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
ค่าจ้างเหมาออกแบบ ควบคุมงานโครงการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานอาคาร
จานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาออกแบบ ควบคุมงานโครงการ
อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับงานอาคารเช่นถนน หรือ มีแบบแล้วให้เซ็นรับรองแบบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/
สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์และสาคัญที่หลวง จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์และสาคัญที่หลวง เพื่อตรวจสอบ
หรือออกหนังสือสาคัญที่หลวงและที่สาธารณะประโยชน์ภายในตาบลเด่นเหล็ก ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ
เบิกตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242)
(กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุครุภัณฑ์ตา่ ง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงิน
/รายได้...........

-26รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
จานวน 252,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาน
ไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผงกั้นห้อง กระเป๋า หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดนีออน ฟิวส์ บัลลาส สายไฟ โคมไฟฟ้า
เทปพันสายไฟ ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00242) (กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ เหล็กเส้น หิน ทราย ค้อน คีม
ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242)
(กองช่าง)
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ
สาหรับรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , เทปบันทึก
ข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์, ตลับหมึก, แผ่นกรองแสง, แป้นพิมพ์, เมนบอร์ด, เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลโปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
งบลงทุน
จานวน 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
จานวน 65,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
/คอมพิวเตอร์........

-27คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 15,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึง่ สิ่งก่อสร้าง
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (ใช้กับงานอาคาร หรือ มีแบบแล้วแต่ต้องการแก้ไข)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน
2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จานวน 870,000 บาท
งบบุคลากร
จานวน 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ได้แก่
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งพนักงานขับรถขยะ, คนงานประจารถขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งาน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) (สานักปลัด)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา
ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งพนักงานขับรถขยะ, คนงานประจารถขยะ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) (สานักปลัด)
งบดาเนินงาน
จานวน 630,000 บาท
ค่าใช้สอย
จานวน 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บขยะในเขตตาบลเด่นเหล็ก, ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าขยะมูล
ฝอย, ค่าตักสิ่งปฏิกูล จ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) (สานักปลัด)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ดดี วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
(สานักปลัด)
/ค่าวัสดุ..........
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จานวน 50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันดีเซลน้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ฯลฯ สาหรับรถยนต์ รถขยะ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหา
ไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)(สานักปลัด)
วัสดุการเกษตร
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาทิ สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช
ปุ๋ย วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)(สานักปลัด)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)(สานักปลัด)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
จานวน 65,000 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย
จานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีและ
เพิ่มทักษะ
จานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อ
สร้างความสามัคคีและเพิ่มทักษะ เป็นค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเสื้อ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 62 ลาดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (กองการศึกษาฯ)
งบเงินอุดหนุน
จานวน 40,000 บาท
เงินอุดหนุน
จานวน 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการส่วนราชการ
จานวน 40,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น–ท้องที่ สัมพันธ์ต้านยาเสพติด จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอน้าปาด ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่น-ท้องที่ สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
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-290808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
2565 หน้า 62 ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โครงการแข่งขันกีฬาห้าเส้า(เบญจสัมพันธ์)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอน้าปาด ตามโครงการแข่งขันกีฬาห้า
เส้า(เบญจสัมพันธ์)ระหว่างอาเภอน้าปาด อาเภอท่าปลา อาเภอฟากท่า อาเภอบ้านโคก และ
เขื่อนสิริกิติ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 63 ที่ 6 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
จานวน 205,000 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 150,000 บาท
ค่าใช้สอย
จานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จานวน 50,000บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงขององค์กรปกครองส่วน
ตาบลเด่นเหล็ก จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 62 ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)
โครงการร่วมกิจกรรมงานพญาปาดและเทศกาลหอม กระเทียม และของดีอาเภอ
น้าปาด
จานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมกิจกรรมงานพญาปาด และเทศกาลหอมกระเทียม
และของดีอาเภอน้าปาด จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 63 ที่ 5 ตัง้ จ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
งบเงินอุดหนุน
จานวน 55,000 บาท
เงินอุดหนุน
จานวน 55,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการส่วนราชการ
จานวน 55,000 บาท
โครงการจัดงานพญาปาด และเทศกาลหอมกระเทียม และของดีอาเภอน้าปาด
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอน้าปาด ตามโครงการจัดงานพญาปาด
และเทศกาลหอมกระเทียม และของดีอาเภอน้าปาด ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
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-302561 – 2565 หน้า 64 ที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอน้าปาด ตามโครงการจัดงานพระยา
พิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
2565 หน้า 63 ที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
จานวน 1,015,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
บารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312) (กองช่าง)
งบลงทุน
จานวน 6950,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 695,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 4
จานวน 151,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านต้นม่วง ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร
(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เด่นเหล็ก กาหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 47 ข้อที่ 20 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านการเศรษฐกิจ(00300)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312)(กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5 จานวน 99,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5 บ้าน
ปากห้วยแค ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
172 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เด่นเหล็ก กาหนด) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
6) พ.ศ.2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 50 ข้อที่ 42 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) (กองช่าง)
/โครงการ.......

-31โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงจ่อย หมู่ที่ 5 จานวน 49,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงจ่อย หมู่ที่ 5 บ้านปาก
ห้วยแค ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
77.50 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. เด่นเหล็ก กาหนด) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
6) พ.ศ.2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 48 ข้อที่ 28 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหล่าหกศอก หมู่ที่ 3 จานวน 151,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าหกศอก หมู่ที่ 3 บ้านเด่น
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255
ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เด่นเหล็ก กาหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 48 ข้อที่ 26 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาใต้ หมู่ที่ 1 จานวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.40 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่ อบต.เด่นเหล็ก กาหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 46 ข้อที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ(00300)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312) (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาใต้ หมู่ที่ 2 จานวน 95,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 2 บ้านนาน้า
พาย ขนาดกว้าง 0.70 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 83 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที่ อบต.เด่นเหล็ก กาหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 45 ข้อที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ(00300)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312) (กองช่าง)
แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

740,000 บาท
240,000 บาท
240,000 บาท
216,000 บาท
/เพื่อจ่ายเป็น..........

-32เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ได้แก่
ตาแหน่ง พนักงานสูบน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ ของพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ได้แก่
ตาแหน่ง พนักงานสูบน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
จานวน 500,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
จานวน 500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับสถานีสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้า ในพื้นที่รับผิดชอบ
จานวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้าบ้านนาน้าพาย , สถานีสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้า
บ้านต้นม่วง , สถานีสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้าบ้านแก่งปลาจ้อย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
(กองช่าง)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
จานวน 12,888,940 บาท
งบกลาง
จานวน 12,888,940 บาท
งบกลาง
จานวน 12,888,940 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 83,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเด่นเหล็ก ตามหนังสือสานักงงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
สานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง (00411)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่
24 ธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 9,415,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 2,784,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพคนพิการ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
/เด่นเหล็ก.......

-33เด่นเหล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก จานวน 10 รายๆ ละ 500 บาท จานวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง
(00411)
สารองจ่าย
จานวน 321,890 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือตามความจาเป็น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
อันเป็นส่วนรวมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือภัยธรรมชาติ รวมทั้งสารองจ่ายในหมวดรายจ่าย
ต่างๆ ซึ่งวงเงินไม่พอใช้ ระหว่างปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการ
ดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จานวน 80,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตามหนังสือ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ที่ สปสช.5.35/ว 316 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งการตั้งงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2561 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
สาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
ตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น
(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

จากที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้นาเสนอ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการแปรบญัตติบ้างครับ ถ้าไม่มี.......ผมขอมติว่าจะเห็น
ด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติที่คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หรือไม่ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง
1 เสียง
/5.2 เรื่อง...........

-345.2 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก อนุมัติให้โอนงบประมาณ ครั้งที่
เลขานุการสภาฯ
7/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก นั้น
เนื่องจาก มีครุภัณฑ์จานวน 2 รายการ มีคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ
จาเป็นต้องขออนุมัติสภา เพื่อดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์
ข้อความเดิม
1. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 90,000 บาท
เพื่อจัดซื้อไม้ชักฟิวส์แรงสูง สาหรับใช้ในสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า แบบสไลด์ ชนิด 3
ท่อน ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต จานวน 3 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (กองช่าง)
ข้อความที่ขอเปลี่ยนแปลง
1. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 90,000 บาท
เพื่อจัดซื้อไม้ชักฟิวส์แรงสูง สาหรับใช้ในสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า แบบสไลด์ ชนิด 5
ท่อน ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต จานวน 3 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (กองช่าง)
กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์
ข้อความเดิม
1. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน 6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้ (บัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ขนาดที่กาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ข้อความเปลี่ยนแปลง
1. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน 6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 6 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้ โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
/-ขนาดที่............
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- ขนาดที่กาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เชิญท่านสมาชิกจะมีข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่เสนอ ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องที่เสนอใหม่
- ไม่มี เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7.1 เรื่อง กาหนดการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ขอแจ้งกาหนดการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ จะกาหนดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ในที่
ประชุมแห่งนี้รับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
กัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑3.40 น.

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
อาภร ทวกอ่อน
(นายอาภร ทวกอ่อน)
คณะกรรมการฯ
(ลงชื่อ)
สุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน
(นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน)
คณะกรรมการฯ
(ลงชื่อ)
ลิตร น้อยนาฝาย
(นายลิตร น้อยนาฝาย)
คณะกรรมการฯ

ลงชื่อ

พีระพงษ์ นวลศรีใส ผู้บันทึกการประชุม
( นายพีระพงษ์ นวลศรีใส )
เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ

บัญทึก ผากิม
ผู้ตรวจรายงายการประชุม
( นายบัญทึก ผากิม )
ประธานสภาฯ

