
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลไพล

อําเภอ ปราสาท   จังหวัดสุรินทร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,920,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,105,096 บาท

งบบุคลากร รวม 6,255,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน นายก/รองนายก คํานวณตั้งจายไวใน 12
 เดือน ดังนี้
            1.นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ใน
อัตราเดือนละ 20,400บาท ตั้งไว 244,800 บาท
            2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ใน
อัตราเดือนละ 11,220 บาท ตั้งไว 269,280 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริการสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง
นายก คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 1,750 บาท ตั้งไว 21,000 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ในอัตรา
เดือนละ 880 บาท  ตั้งไว 21,120 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริการสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขที่เพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

        เพื่อจายเปนเงินตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง
นายก คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
        1. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท ตั้งไว 21,000 บาท
  2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ในอัตรา
เดือนละ 880 บาท ตั้งไว 21,120 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริการสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล คํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว 86,400 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ตั้งจายจากรายได
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยแบงเปน
      1.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 11,220บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 134,640 บาท
      2.รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆละ 9,180บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 110,160
 บาท
     3.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 7,200 บาท/เดือน เปนเงิน 86,400 บาท
    4.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 18 อัตราๆ
ละ 7,200 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 1,555,200 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริการสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,684,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,971,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลของ สํานัก
ปลัด จํานวน 5 อัตรา ประกอบดวย 
       1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
       2.หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
       3.นักพัฒนาชุมชน
       4.นักทรัพยากรบุคคล
       5.นักวิเคราะหนโยบายและแผน
       ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององคการบริหารสวนตําบล พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ประเภท เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง บริหารทองถิ่นระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตราละ 7,000บาท รวม 12 เดือน เปน
เงิน 84,000 บาท ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3
 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององคการบริหาร
สวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเดือนประจําป โดย
คํานวณตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานทองถิ่น จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
       1.ตําแหนง บริหารทองถิ่นระดับกลาง จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท
      2.ตําแหนง อํานวยการทองถิ่นระดับตน จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564-2565 ขององคการบริหารสวนตําบล พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,359,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไปของสํานักปลัด อบต.จํานวน 11 อัตรา โดยแบงเปน
1.พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) จํานวน 2 อัตรา
      1.1 ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
      1.2 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทมีทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
     2.1 พนักงานรถยนต จํานวน 1 อัตรา
     2.2 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน  1 อัตรา
3.พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
    3.1 คนงานทั่วไป (คนงานประจํารถน้ํา)   จํานวน 1 อัตรา
    3.2 คนทั่วไป (งานทั่วไป)จํานวน 1 อัตรา
    3.3 คนงานทั่วไป (นักการภารโรง) จํานวน 1 อัตรา
    3.4 คนงานทั่วไป (ยาม) จํานวน 1 อัตรา
    3.5 คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) จํานวน 1 อัตรา
    3.6 คนงานทั่วไป (งานดับเพลิง) จํานวน 2 อัตรา
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององคการบริหารสวนตําบล พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 143,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไปของสํานักปลัด อบต. จํานวน 11 อัตรา โดยแบงเปน
1.พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) จํานวน 2 อัตรา
   1.1 ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
   1.2 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทมีทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
   2.1 พนักงานรถยนต จํานวน 1 อัตรา
   2.2 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน  1 อัตรา
3.พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
    3.1 คนงานทั่วไป (คนงานประจํารถน้ํา)   จํานวน 1 อัตรา
    3.2 คนทั่วไป(งานทั่วไป)จํานวน 1 อัตรา
    3.3 คนงานทั่วไป (นักการภารโรง)          จํานวน 1 อัตรา
    3.4 คนงานทั่วไป (ยาม) จํานวน 1 อัตรา
    3.5 คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) จํานวน 1 อัตรา
    3.6 คนงานทั่วไป(งานดับเพลิง) จํานวน 2 อัตรา
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององคการบริหารสวนตําบล พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 2,790,116 บาท
ค่าตอบแทน รวม 596,520 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 452,520 บาท

       1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมตางๆจํานวน 164,000
 บาท เปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการ
จางและคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจาง ผูควบคุมงาน
กอสราง  ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคาตอบแทนตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว1953 ลงวันที่ 25
 กันยายน 2560 ตั้งจายจากเงินรายได
       2.เพื่อจายเปนคาจายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสอบขอ
เท็จจริงความผิดทางละเมิด คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่ได
รับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนด
ไว จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
       3.เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง(โบนัส)และผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตามสิทธิ์ที่
กฎหมายกําหนด ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยดวยการ
กําหนดใหเปนประโยชนตอบแทนเปนรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายไดใน พ.ศ.2559 จํานวน 278,520 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักปลัด จํานวน 2 ราย ดังนี้
       1.ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต. (อํานวยการทองถิ่น
ระดับตน) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท คํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท  
       2.ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เปนเงิน  42,000
 บาท ซึ่งขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่ม
เติมฯ  ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล สํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยบุตรขาราชการ
สวนทองถิ่น ตั้งจายเงินจากเงินรายได 

ค่าใช้สอย รวม 1,460,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการซึ่งมิใชการดัดแปลง ตอ
เติม สราง แตเปนงานที่มาซึ่งบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ไพล เชน คาเขาเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาถายเอกสาร
ตางๆ เชน ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป,แผนพัฒนา
ทองถิ่น  ฯลฯ คาทําความสะอาดอาคาร ดูแลรักษาตนไม คาจาง
เหมามาจัดทําของ,คาเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ,คาบริการ
เว็บไซต,คาตอภาษี/ภาษีรถยนต รถจักยานยนต สวนกลาง หรือ
คาบริการอื่นๆที่จําเปน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้ง
ไว 50,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 65,000 บาท

1.คาใชจายประเภทคารับรองตางๆ จํานวน 5,000 บาท เชน คา
อาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจายเกี่ยว
เนื่องกับการเลี้ยงรับรอง รวมถึงคาบริการการตอนรับบุคคล กลุม
บุคคล คณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ เยี่ยม
ชม ทัศนศึกษาดูงาน และคาใชจายที่อื่นจําเปนตองจายเกี่ยวกับ
การรับรอง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
          2.คาใชจายประเภทคาเลี้ยงรับรอง จํานวน 30,000
 บาท เชน คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลไพล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตง
ตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหวางองคปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรสวน
ปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผูเขา
รวมประชุมอื่นๆ เชน คาอาหาร  อาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม ตางๆ  เครื่องใชในการเลี้ยงรองรับและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจํา
เปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ทั้งนี้ ตามกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 ตั้งจายจากเงินรายได
          3.คาใชจายในรัฐพิธีและงานพิธีการตางๆ จํานวน 30,000
 บาท เชน คาพวงมาลัย ชื้อดอกไม กระเชาดอกไม พวงหรีด และ
พวงมาลา ในวันสําคัญตางๆเปน รวมถึงคาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
ใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียนและคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุม
ตางๆ เชน คาลงทะเบียนในการสงคณะผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และสมาชิกสภา อบต. เขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทางไปราชการ คาพาหนะและคาเชาพักระหวางเดินทางไปใน
ประเทศและตางประเทศและตางประเทศใหแกคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงาน
จาง หรือบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ ฯลฯ ที่มี
ความจําเปนตองเดินทางไปราชการ หรือมีการโอนยายหรือเขา
การอบรมสัมมนา หรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์ตามระเบียบที่ทาง
ราชการกําหนด  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติมฯ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมฯ รวม
ถึงคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ2561-2565) หนา 154 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นกรณี
ครบวาระและกรณีแทนตําแหนงที่วางลง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่นกรณีครบวาระ และกรณีแทนตําแหนงที่
วางลงขององคการบริหารสวนตําบลไพล ตามที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งกําหนด  (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่
วาง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้ง
ใหม ) รวมเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ การรณรงคหรือ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ หนาที่ และการ
มีสวนรวม  ทางการเมือง  สําหรับจายเปนคาวัสดุ คาตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ กับการ
ดําเนินการเลือกตั้ง หรือการทําประชาพิจารณประชามติ
ตางๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากรายได ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 155 ลําดับ 5

โครงการปลูกตนไมตามแนวพระราชเสาวนีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนโครงการปลูกตนไมตามแนวพระราชเสาวนีย เชน คา
จัดซื้อพันธุกลาไมยืนตนและไมผล ,คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ,คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 155 ลําดับที่ 8
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดําริ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราช
ดําริ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรมฯ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาอาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสัมมนาคุณ
วิทยากร คาของสัมมนา คาจางพาหนะ คาเชาที่พัก รวมถึงคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 1)  พ.ศ.2563 หนา 5  ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาองคกรดวยกิจกรรม 5 ส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุซื้อวัสดุ อุปกรณ คาเอกสาร แบบพิมพ ฯลฯ
 เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งานฯขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2563 หนา  5 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากร

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม ฯ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการฯ  คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาของสมนาคุณ คาจาง
เหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ
.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)พ.ศ
.2563  หนา  5 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆของ สํานัก
ปลัดใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษ
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรงเหนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั้กไฟ สาย
ไฟฟ้า สวิทซไฟฟ้า ถายไฟฉาย หลอดไฟประดับ โคมไฟฟ้า ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถัง
ขยะ ถวย ชาม จาน ชอน สอม ผาปูโตะ ถังแกส ถังเก็บน้ําดื่ม  ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น ถุงใสขยะ น้ํายาลางน้ํา น้ํายาถู
พื้น น้ํายาลางจาน ฯลฯ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาบริการ เปนตน ตั้งจายจากเงินราย
ได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรอง
แสง ฯลฯ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขน
สง ภาษี คาบริการ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่องฯลฯ สําหรับครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
หรือเครื่องยนต เครื่องจักรกลของ อบต. หรือใชสําหรับครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสงหรือเครื่องจักรกลที่ อบต. ยืมจากสวน
ราชการหรือหนวยงานอื่น รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาบริการ เปนตน ตั้งจายจากรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000
 บาท เชน ป้ายประชาสัมพันธตางๆ สื่อ
ภาพ ภาพยนตร วิดีโอ เทป แผนซีดี ภาพสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ภาพดาวเทียม และกระดาษสําหรับพิมพภาพ
จากคอมพิวเตอร รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาบริการ เปนตน  ตั้งจายจากเงินราย
ได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติที่
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Care memory Chip) 
เมาส คียบอรดอุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่ราคาตอหนวยไมเกิน 20,000
 บาท ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 243,596 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. หรืออาคารสถานที่ที่
อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประปา คาน้ําบาดาล สําหรับที่ทําการ อบต. หรือ
อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
ไพล รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพทคาบํารุงรักษาโทรศัพท คาภาษี เปนตน  ตั้งจายจากเงิน
รายได

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรเลข คาฝากสงไปรษณีย  โทรเลข คา
ไปรษณีย คาธนาณัติคาดวงตราไปรษณียอากรคาเชาตู
ไปรษณีย เปนตน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 93,596 บาท

เพื่อจายเปน
1.คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว 88,596  บาท  รวม
ถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบและคาใชบริการอิน
เทอรเน็ต  คาวิทยุสื่อสาร  เปนตน  ตั้งจายจากรายได
2.คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ  ตั้งไว  5,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 (จอสแกนภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
   -มีหนวยประมวลผลกลาง (GPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน
   -การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
   -หนวยประมวลผล ( CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ ( Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
   -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB  หรือ
      3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
   -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจําไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
   -มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน ( Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
   -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Internal) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
   -มีชองเชื่อม (Internal)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
   -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
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   -สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
  จากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2563 หนา  17 ลําดับที่ 3     

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางเพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูมารับบริการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลไพล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคาจางองคกรหรือสถาบันที่
เปนกลางเพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลไพล ตั้งจาย
จากรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)หนา 156 ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 7,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปราสาท จํานวน 7,200 บาท
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เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปราสาท ตาม
โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้
               -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
               -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
               -ตามหนังสืออําเภอปราสาท ที่ สร 0023.14/ว481
 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2561  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 157 ลําดับที่ 15

งานบริหารงานคลัง รวม 2,198,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,713,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,713,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,443,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลของกองคลัง จํานวน 4
 อัตรา ประกอบดวย
               1.ผูอํานวยการกองคลัง
               2.นักวิชาการเงินและบัญชี
               3.เจาพนักงานจัดเก็บรายได
               4.เจาพนักงานพัสดุ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่นพ.ศ.2542 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขององคการบริหารสวนตําบล พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน 12
 เดือนตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานทอง
ถิ่น ตําแหนง อํานวยการทองถิ่นระดับตน จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ตั้งจายเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปของกองคลัง ประเภท
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (งานพัสดุ) จํานวน 1
 อัตราๆละ 9,000 บาท เปนเงิน 108,000 บาท ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจํางบประมาณ พ.ศ.2564-
2566 ขององคการบริหารสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงือนเดือน
ประจําป โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปของกองคลัง ประเภท
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (งานพัสดุ) จํานวน 1
 อัตราๆละ 9,000 บาท เปนเงิน 108,000 บาท ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจํางบประมาณ พ.ศ.2561-
2563 ขององคการบริหารสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงือนเดือน
ประจําป โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได
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งบดําเนินงาน รวม 465,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 131,400 บาท

เพื่อจายเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง(โบนัส) และผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559 จํานวน 131,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบานแกพนักงานสวน
ตําบล สังกัด กองคลังจํานวน 2 รายดังนี้
1.ตําแหนง อํานวยการทองถิ่นระดับตน ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
2.ตําแหนง นักวิชาการและบัญชีชํานาญการ ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เปนเงิน 42,000
 บาท ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข
เพิ่มเติมฯ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตรขาราชการสวนทองถิ่น ตั้ง
จายเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางหมาบริการซึ่งมิใชประกอบดัดแปลง ตอ
เติม สราง แตเปนงานที่ไดมาซึ่งบริการของกองคลัง เชน งาน
พัสดุ งานการเงิน งานธุรการ งานจัดเก็บรายได ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดินทางใน
ประเทศและตางประเทศแก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
และบุคคลอื่น ที่มีความจําเปนตองเดินทางไปติดตอราชการ หรือ
มีการโอนยายหรือเขารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และ
มีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่ม
เติมฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ
แกไขเพิ่มเติมฯรวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 154 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลไพล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเหมาบริการสํารวจภาคสนาม จัดทําและปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตามโครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
ไพล  รวมถึงคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งจากเงินรายได ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 82 ลําดับที่ 11

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆของกอง
คลังใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมถึงคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน หมึก กระดาษ ปากกา แฟ้ม
เอกสาร เครื่องเขียน กระดาษอัดสําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโร
เหนียว กระดาษแฟกซ กระดาษคารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Care memory Chip) 
เมาส คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
พัฒนาระบบการใชใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 560
 ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 19,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 19,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตัวๆ
ละ 4,800  บาท เปนเงิน 19,200 บาท เนื่องจากครุภัณฑดัง
กลาว ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาราคาที่
สืบไดในทองตลาด ตั้งจายจากเงินรายได ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2563 หนา 20 ลําดับที่ 6
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 217,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาอุปกรณในการฝึก
อบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหาร
วาง พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และที่ มท.0810.4/ว 661 ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 158 ลําดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําตําบลไพล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เพื่อเปนผูชวยเจาพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารภัยในระดับพื้นที่ เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย และคาวัสดุ
อุปกรณ  ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนโครงการ
ตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 /ว440ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
 ตั้งจายจากเงินรายได ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2563
 หนา  6 ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงคเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป
ใหม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงาน คาวัสดุ คาอาหาร
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท.0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 และ ที่ มท 0810.4/ว 661    ลงวันที่ 9
 มีนาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 158 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงคเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงาน คาวัสดุ คา
อาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท.0804.5/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 และ ที่ มท 0810.4/ว 661 ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 158 ลําดับที่ 2

งบลงทุน รวม 57,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,800 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ทอดูดน้ําดับเพลิงตัวหนอนผาใบ EM นิ้ว พรอมขอตอและกระโหลก 
ทองเหลือง

จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิงตัวหนอนผาใบ EM นิ้ว พรอมขอตอ
และกระโหลก ทอง
เหลือง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 12,000  บาท  เปนเงิน  24,000  บาทเนื่องจากครุภัณฑดัง
กลาว ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาราคาที่
สืบไดในทองตลาด ตั้งจายจากเงินรายได ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)พ.ศ
.2563 หนา  16 ลําดับที่ 1     
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สายสงน้ําดับเพลิง จํานวน 33,800 บาท

เพื่อจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น 
 ทอดวยเสนใยสังเคราะห ตลอดทั้งเสนแนวตั้งและแนวนอน ทน
อุณหภูมิเก็บได 50 องศาขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 16,900  บาท  เปนเงิน  33,800  บาท เนื่องจากครุภัณฑดัง
กลาว ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาราคาที่
สืบไดในทองตลาด ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2563 หนา  16 ลําดับที่ 2    

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,010,180 บาท

งบบุคลากร รวม 652,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 652,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 610,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2 อัตรา ประกอบดวย
    1.ผูอํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน)
    2.นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประ
มาณพ.ศ.2564-2566 ขององคการบริหารสวนตําบล พรอมเงิน
ปรับปรุงเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนตําแหนงของพนักงานทองถิ่น ตําแหนง อํานวยการ
ทองถิ่นระดับตน จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท รวม 12
 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท   ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  โดยคํานวณตั้ง
จายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 1,297,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,590 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 134,590 บาท

เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง(โบนัส) และผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตามสิทธิกฎหมายกําหนด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559 จํานวน 134,590 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานสวน
ตําบล สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1
 ราย สําหรับ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เปนวง
เงิน 42,000 บาท ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และแกไขเพิ่มเติมฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดินทางใน
ประเทศและตางประเทศใหแก พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางหรือบุคคลอื่นที่มีความจําเปนตองเดินทางไปติดตอ
ราชการ หรือมีการโอนยายหรือการเขาการอบรมสัมมนา
หรือ สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 รวมถึงคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 154 ลําดับที่ 4

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ คาจาง
เหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 138 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหสามารถใชงานตามปกติ รวม
ถึงคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 1,034,090 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติที่
มีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษ
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งที่พิมพที่ไดจากซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ เกี่ยวของ ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินรายได

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,004,090 บาท

    1.คาสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3ศูนย จํานวน 78 บาท อัตราคนละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เปนเงิน   149,464  บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจาย
ไดตอเมื่อไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
    2.คาสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก โรงเรียน (สพฐ) จํานวน 3
โรง จํานวน 446 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน เปนเงิน 854,626 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุดที่มท0816.2/ ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกไดตอเมื่อไดรับจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 137 ลําดับที่ 1

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลไพล ทั้ง 3 ศูนย ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู(ศพด.ตําบลไพล) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู (ศพด
.ตําบลไพล) จํานวน 20,000 บาท สําหรับปรับปรุงภูมิทัศน บริบท
ภายใน-ภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู เพื่อความสวย
งาม ปลอดภัยในดานตางๆตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 137 ลําดับที่ 5

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู(ศพด.บานไพล) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู (ศพด
.บานไพล) จํานวน 20,000 บาท สําหรับปรับปรุงภูมิทัศน บริบท
ภายใน-ภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหนาอยู เพื่อความสวย
งาม ปลอดภัยในดานตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ 2561-2565) หนา 137 ลําดับที่ 3

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู(ศพด.วัดราษฎรนิยม) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู (ศพด.วัด
ราษฎรนิยม) จํานวน 20,000 บาท สําหรับปรับปรุงภูมิ
ทัศน บริบทภายใน-ภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหนาอยู เพื่อ
ความสวยงาม ปลอดภัยในดานตางๆ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 137
 ลําดับที่ 4

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,951,830 บาท
งบบุคลากร รวม 1,440,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,440,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 591,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ตําแหนง ครู  จํานวน 2 อัตรา  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500
 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน42,000 บาท ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวัน
ที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 750,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางภารกิจ ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน 696,840 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว ลงวันที่ 21 มกราคม 2554
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 56,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางภารกิจ ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน 65,640บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว ลงวันที่ 21 มกราคม 2554 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 719,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานครู ซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการชวยเหลือบุตรขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 689,350 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการพัฒนาครู,ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก,ผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 คนๆละ 2,000 บาท เปน
เงิน 14,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 138 ลําดับที่ 12

โครงการเขาคายพุทธบุตรและป้องกันแกไขยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเขาคายพุทธบุตรและป้องกัน
แกไขยาเสพติดในสถานศึกษา เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม ฯ คาป้ายประชาสมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานฯขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 138 ลําดับที่ 8

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เทา ปาก ในเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจาก
เงินราย ได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 138 ลําดับที่ 10
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจาก
เงินราย ได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)หนา 138 ลําดับที่ 6
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 554,350 บาท

    1.คาสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 ศูนย จํานวน 78
คนอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วันเปนเงิน 382,200
 บาท ตามหนังสืออําเภอปราสาท ดวนที่สุด ที่ สร 0023.14/ว523
 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้ง
นี้ จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น
    2.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 132,600
 บาท เพื่อจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตรา 78 คนๆละ 1,700
 บาท ตอป เปนคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท
 0893.2/ว801 ลง วันที่ 11 มีนาคม 2551 ตั้งจายดอกเงินอุด
หนุนทั่วไป
    3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จํานวนเงิน 39,550 บาท เพื่อ
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ใน ศพด. โดยแยกเปน
      3.1 คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 35
 คน เปน เงิน 7, 000 บาท
      3.2 คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200
 บาท/ป จํานวน 35 คน เปนเงิน 7,000 บาท
      3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300
 บาท/ป จํานวน 35 คน เปนเงิน 10,500 บาท
      3.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ป จํานวน 35 คน เปนเงิน 15, 050 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับจัด
สรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 137 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,792,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,792,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,792,000 บาท

       1.คาสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. จํานวน 3
 โรง จํานวน 448 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เปน
เงิน รวม 1,792,000 บาท  ตามหนังสืออําเภอปราสาท ดวนที่
สุด ที่ สร 0023.14/ว523 ลงวันที่ 11 จัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565) หนา 139 ลําดับที่ 13

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
 อัตรา หรือตามอัตราสวนของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีหนาที่
ใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดานอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และกายภาพบําบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  เชน คาปวยการชดเชยการทํางาน
ที่เสียไป เดือนละ 5,000  บาท ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 ก.ค
.2563   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563
 หนา  7 ลําดับที่ 1
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,006,840 บาท
งบดําเนินงาน รวม 766,840 บาท

ค่าใช้สอย รวม 766,840 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 13,140 บาท

เพื่อเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม
จํานวนสัตวที่ อบต.ไพล รายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น โดยจัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบอาจเปนบุคลากร
ของ อปท. หรือเปนอาสาสมัคร ใหปฏิบัติหนาที่สํารวจ ปละ 2
 ครั้ง ภายในเดือน สิงหาคม และเบิกคาตอบแทนใหผูปฏิบัติงาน
ตามจํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาท ตอครั้งของการสํารวจ
และขึ้นทะเบียน(ปละ 6 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 140 ลําดับที่ 5 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 438,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เจาหนาที่อยูเวรปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตน ใชในการอยูเวรปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติงานฉุกเฉินเบื้อง
ตน จํานวน 6 อัตรา ในอัตราเวรละ 200 บาท ตอคน วันละ 2
 ชวง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 140 ลําดับที่ 3
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ,คาวัสดุอุปกรณตางๆ เชน ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก
ควัน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล คาจางเหมาพนหมอกควันฯลฯ
 รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่ เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผน พัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 140 ลําดับที่ 2

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"หมูบานสะอาด" จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ,คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รวมถึง
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผน พัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 141 ลําดับที่ 7

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 65,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ดําเนินการฉีดวัคซีนและ
ป้องกัน ควบคุมโรคพาสุนัขบา ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตาม
จํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ จาก
การสํารวจ ของ อบต.ไพล ที่สงหลักฐานการสํารวจใหกรมสงเสริม
การปกครอง ทองถิ่นตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 141 ลําดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชนประเภทเงิน
อุดหนุสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนใหชุมชน/หมูบาน แหงละ 20,000
 บาท จํานวน 12 หมูบาน เปนเงิน 240,000 บาท ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 140 ลําดับที่ 4

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 510,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสในชุมชนและ
สมาชิกในครอบครัวตําบลไพล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณใน
การอบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ,คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 143 ลําดับที่ 7
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและผูนําครอบครัวตําบลไพล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฯ เชน คาวัสดุปกรณในการฝึก
อบรมฯ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ คาจาง
เหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 ตั้งจาย
จากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หนา  8 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ คาจาง
เหมายานพาหนะ คาเชาที่พักรวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 ตั้งจายฝากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 145 ลําดับที่ 8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบล
ไพล

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปการณในการ
ฝึกอบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ คาจาง
เหมายานพาหนะ คาเชาที่พักรวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 ตั้งจายฝากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 143 ลําดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอปราสาท จํานวน 20,000 บาท

             เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอปราสาท จํานวน 20,000
 บาท ตามโครงการสนับสนุนการบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาด
ปราสาท และกิจการของกาชาดอําเภอปราสาท ทั้งนี้จะดําเนินการ
ไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏตามแผนพัฒนาสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 144 ลําดับที่ 10

เงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร จํานวน 10,000 บาท

   อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร จํานวน 10,000 บาท ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการใหการสงเคราะหแกราษฎรที่
ประสบความทุกขยากเดือดรอนและผูดอยโอกาส ตลอดทั้งชวย
เหลือผูประสบสาธารณภัย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 144 ลําดับที1่1

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการใหความชวยเหลือดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใหความชวยเหลือดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต นอกจากกรณีการชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และแกไขเพิ่มเติมฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 144 ลําดับที1่2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,288,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,017,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,017,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 713,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลของกองชาง จํานวน 2
 อัตราประกอบดวย
 1. ผูอํานวยการกองชาง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน)
 2. นายชางโยธา (ชํานาญงาน)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององคการบริหารสวนตําบล พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณไมเกิน 12 เดือน ตอง
จายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานทองถิ่น ตํา
แนง อํานวยการทองถิ่นระดับตน จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500
  บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท ตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบิหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) ลง
วันที่ 18 เมษายน 2556 ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 225,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ของกองชาง แยกเปน
1.พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางยา จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (งาน
ไฟฟ้า) จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564-2566  ขององคการบริหารสวนตําบล พรอม
เงินปรับปรุงเดือนประจําป โดยคํานวณ ตั้งจายไมเกิน 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ของกองชาง แยกเปน
1.พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางยา จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (งาน
ไฟฟ้า) จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององคการบริหารสวนตําบล พรอม
เงินปรับปรุงเดือนประจําป โดยคํานวณ ตั้งจายไมเกิน 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 230,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 78,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง (โบนัส)  และผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจาย
ได พ.ศ.2559 จํานวน 78,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานสวน
ตําบล สังกัด กองชาง จํานวน 1 ราย ดังนี้
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เปน
เงิน 42,000 บาท  ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานไดตามกฎระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นพ
.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ของกองชาง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตรขา
ราชการสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอ
เติม สราง แตเปนงานที่ไดมาซึ่งบริการ เชน งานกองชาง
ตางๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดินทางใน
ประเทศและตางประเทศใหแก พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางหรือบุคคลอื่น ที่มีความจําเปนตองเดินทางไปติดตอ
ราชการ หรือมีการโอนยายหรือเขารับการอบรมสัมมนาหรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติมฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ
.2559 และไขเพิ่มเติมฯ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 154 ลําดับที่ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆของกอง
ชางใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติที่มีอายุการที่มีการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมึก กระดาษ แฟ้ม
เอกสาร เครื่องเขียน กระดาษสําเนา กระดาษพิมพดีด หมึก
โรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษคารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อและ
การจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงิน
รายได

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ที่จําเปนตอง
ใช เชน อิฐ หิน ปูน ซีเมนต ทรายหิน
คลุก ลูกรัง กระเบื้อง สังกะสี คอน ตะปู แปรงทาสี ทอ คสล. ทอ
ใยหิน ยางมะตอย ฯลฯ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาบริการ เปนตน ตั้งจายจากเงินราย
ได

วันที่พิมพ : 18/9/2563  09:53:03 หนา : 46/66



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล แผนวงจรเอเลคทรอนิกส (card memory chip) 
เมาส คีบอรท อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000
 บาท ฯลฯรวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
   -มีหนวยประมวลผลกลาง (GPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
   -หนวยประมวลผล ( CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB          
   -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB  
หรือ
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      3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
   -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
   -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา  TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
   -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
   -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Internal) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
   -มีชองเชื่อม (Internal)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
   -มีแป้นพิมพและเมาส
   -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 1)พ.ศ.2563  หนา  19 ลําดับที่ 5     

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18หนา/นาที) ราคา 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
   -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
   -มีความเร็วในการพิมพขาวดํากระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
   -มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
   -สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติ
   -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
   -มีชองเชื่อม (Internal)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 1
 ชอง
   -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Internal) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n,) ได
   -มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 150 แผน
   -สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
จากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2563 หนา  18 ลําดับที่ 4     
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งานไฟฟ้าถนน รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสํารวจ ออกแบบ ควบคุมงานกอ
สราง เชน จางบุคคล เอกชน นิติบุคคล สํารวจถนน หรือจางออก
แบบอาคารสาธารณะ เพื่อใหไดมาแบบรูปรายการกอสรางที่
มาตรฐาน ตาม
 -พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 -ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนด ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 59 ลําดับที่ 7

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได(คาK)
        -ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2544
        -ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2532
        -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1986 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 58 ลําดับที่ 8
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธในโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ ฯลฯ รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 146 ลําดับที่ 6

โครงการขยายผลและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรมฯ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ ฯลฯ รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 146 ลําดับที่ 10
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โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในองคกร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ คาจาง
เหมายานพาหนะ คาเชาที่พักรวมถึงคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ เปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 ตั้ง
จายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2563 หนา  9 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ 
พ.ศ.2540

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกณในการฝึก
อบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 145 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดสรางความปรองดองสมานฉันท
องคการบริหารสวนตําบลไพล

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดสราง
ความปรองดองสมานฉันทองคการบริหารสวนตําบลไพล เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ, คาอาหาร, อาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่,คาวัสดุปกรณในการแขงขัน, คาเบี้ย
เลี้ยง, คาตอบแทนกรรมการตัดสิน, คาถวยรางวัล, คาเงิน
รางวัล, คาสนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬา ฯลฯ รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นพ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา 147 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกีฬาประจําศูนยกีฬาตําบลไพลและศูนย
กีฬาประจําหมูบาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 148 ลําดับที่ 4
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการวันลอยกระทง เชน คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรมฯ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
อาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร เงิน
รางวัลประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง,คาจางเหมาตั้ง
เวทีพรอมเครื่องเสียง คาตอบแทนการแสดงละเลนแขงขัน
กิจกรรมตางๆ ตามประเพณีทองถิ่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตลอดถึงคา
ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-25651) หนา148 ลําดับที5่

โครงการวันแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรมฯ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัล ฯลฯ รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561-25651) หนา149 ลําดับที่ 7
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,615,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,615,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,615,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมติดตั้งประตูเลื่อนสแตน
เลสดานหนาที่ทําการ อบต.ไพล

จํานวน 204,000 บาท

กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมติดตั้งประตูเลื่อนสแตนเล
สดานหนาที่ทําการ อบต.ไพล  ยาว
รวม 36 เมตร สูง 1.80 เมตร พรอมประตูเลื่อนสแตนเลส
 ยาว 5.00 เมตร สูง 1.80 เมตร  พรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลไพลกําหนด ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2563 หนา  10 ลําดับที่ 1

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกโดง  หมูที่  3  
(จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไพล  ถึงหนองตายู)

จํานวน 356,000 บาท

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร   ยาว 138.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 552 ตาราง
เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  พรอมป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามประมาณการและแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แบบเลข
ที่  ทถ-2-205  งบประมาณ  356,000  บาท ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2563 หนา  10 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกเพชร  หมูที่ 10  
(ตอจากคอนกรีตเดิมที่นานางจินดา  หาวหาญ  ถึงที่นานายภาพ  ดี
แก)

จํานวน 277,000 บาท

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 450 ตาราง
เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  พรอมป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามประมาณการและแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แบบเลข
ที่  ทถ-2-205  งบประมาณ  277,000  บาท  ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1
) พ.ศ.2563 หนา  11 ลําดับที่ 3             
      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกลาว หมูที่ 6 (จาก
ที่นานายเฉียบ  พลวงงาม ถึงที่นานางเสมียน จํานงเพียร)

จํานวน 449,000 บาท

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร   ยาว 145.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 725.00
 ตารางเมตร  พรอมป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียด
ตามประมาณการและแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  แบบเลขที่  ทถ-2-205     
งบประมาณ  449,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 หนา  14
 ลําดับที่ 10     
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตระแบก หมูที่ 7 (ตอ
จากคอนกรีตเดิมที่นานายสุคนธ แข็งยืนยง ถึงที่นานางประพิศ 
เพราะดี)

จํานวน 261,000 บาท

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว  107.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 428.00
 ตารางเมตร  พรอมป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียด
ตามประมาณการและแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  แบบเลขที่  ทถ-2-205    
งบประมาณ 261,000  บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2563  หนา  15
 ลําดับที่ 11             
      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตาโกยพัฒนา  หมูที่ 
12  (จากที่นานางสุเพียน   เชื้อสายดวง  ถึงหนาบานนางจันตรา  
เรืองชาญ)

จํานวน 151,000 บาท

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร   ยาว  58.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 232 ตาราง
เมตร     ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  พรอมป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามประมาณการและแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แบบเลข
ที่  ทถ-2-205     
งบประมาณ  151,000  บาท  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 หนา  11
 ลําดับที่ 4             
        

วันที่พิมพ : 18/9/2563  09:53:03 หนา : 57/66



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานไพล  หมูที่  1  (ตอ
จากบานนายบุรินทร  แลตรง  ถึงนายเรือง  สนธิวา)

จํานวน 421,000 บาท

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร   ยาว 136.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 680 ตาราง
เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  พรอมป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามประมาณการและแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แบบเลข
ที่  ทถ-2-205  งบประมาณ  421,000  บาท ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)พ.ศ
.2563  หนา  12 ลําดับที่ 5

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานภูมิใหม หมูที่ 2 (จาก
ที่นานายสุราช ลายสนธิ์ ถึงบานนายวัฒนา  สาคเรศ)

จํานวน 387,000 บาท

ผิวจราจร
กวาง  5.00  เมตร  ยาว  125.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรื
อรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  625  ตาราง
เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50  เมตร  พรอมป้าย
โครงการจํานวน  1  ป้าย รายละเอียดตามประมาณการและแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แบบเลข
ที่  ทถ-2-205 งบประมาณ 387,000 บาท ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2563 หนา  12 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเมืองเพชร  หมูที่ 9  
(ตอจากถนนคอนกรีตเดิมหนาบานนางเตอะ  พูลเป่ยม  ถึงนางสุเทพ 
 พูลเป่ยม)

จํานวน 298,000 บาท

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว  120.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 480 ตาราง
เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  พรอมป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามประมาณการและแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แบบเลข
ที่  ทถ-2-205 งบประมาณ  298,000  บาท ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)พ.ศ
.2563 หนา  13 ลําดับที่ 7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโสนก หมูที่ 8 (ตอจาก
คอนกรีตเดิมที่นานางเสาร  บุญอยู ถึงอูนายนิตย  อยาเสียสัตย

จํานวน 240,000 บาท

ผิวจราจร
กวาง  4.00  เมตร   ยาว  97.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  388  ตารางเมตร  ไหล
ทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  พรอมป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามประมาณการและแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แบบเลข
ที่  ทถ-2-205  งบประมาณ  240,000  บาท ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2563 หนา  13 ลําดับที่ 8
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหินโคน  หมูที่  4  
(จากหนาบานนางศิริกานณ  ศุภาศัย  ถึงหนาบานนางอรวรรณ  
ปะรํามวง)

จํานวน 298,000 บาท

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร   ยาว  120.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 480 ตาราง
เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  พรอมป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามประมาณการและแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แบบเลข
ที่  ทถ-2-205 งบประมาณ  298,000  บาท  ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)พ.ศ
.2563  หนา  14 ลําดับที่ 9                    
              

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบานปวงตึก  หมูที่ 11  
(จากสามแยกโคงปาชา  ถึงที่นานายบุญเกิง  ลําดับจุด)

จํานวน 273,000 บาท

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  298.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  223.50 ลูกบาศก
เมตร  พรอมป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
ประมาณการและแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย  แบบเลขที่  ท.1-06   งบประมาณ  273,000
  บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 หนา  15 ลําดับที่ 12     
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมกลุมแปรรูปอาหาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-25651) หนา150 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรมฯคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-25651) หนา150 ลําดับที่ 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,311,914 บาท

งบกลาง รวม 13,311,914 บาท
งบกลาง รวม 13,311,914 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงาน
จาง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจางชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท0809.5/ว9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงานก.จ.ก.ท. และ ก.อบต
 ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557และ
ประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบภัยอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป (มกราคม-
ธันวาคม)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,609,600 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครอง สวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสง
เคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
 ที่ไดดําเนินการมากอนใชฐานขอมูลจํานวนผู
สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูง
อายุ ประจําปงบ ประมาณ พ.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 3 ปยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลัก เกณฑการจายเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เปนการดําเนินการตามแผนภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หนา 151 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 18/9/2563  09:53:03 หนา : 63/66



เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,784,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่แสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการมากอน โดยใช
ฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยคํานวณ
จากอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 ปยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการที่
ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนิน
การจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลัก เกณฑการจายเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เปนการดําเนินการตามแผนภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หนา 152 ลําดับที่ 4
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแกผู
ปวยเอดสที่
แพทยไดรับรองละทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได โดยผูปวยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500
 ตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน เปนการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอนมาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)หนา 152 ลําดับ
ที่ 5

สํารองจาย จํานวน 310,314 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
ในกรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ป โดยนําไปใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที1่2 มีนาคม 2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เปนตน
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 153 ลําดับที่ 9

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบล(สปสช.) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อสมทบจายเปนเงินสมทบประกันสุขภาพแหงชาติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
 2199 ลงวันที1่0 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หนา 153 ลําดับที่ 8

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)
 ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจําป และมิใหนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ จึง
ตั้งจายไว 180,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2546
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