ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภู
เรื่อง ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
***************************
ด้วย องค์การบริห ารส่วนตาบลห้วยชมภู ได้จัดทาข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภู ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากนายอาเภอเมืองเชียงราย ตามหนังสือ ชร๐๐๒๓.๖/๕๑๘๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
เรียบร้อย แล้ว
อาศัย อานาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการตาบลห้วยชมภู หรือ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภู อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หรือ เวปไซต์ www.huaychompu.go.th
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายประสิทธิ์ แซ่หมี)่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภู

องค ารบริหารสวนตาบลหวยชมภ
ต/อา ภอ มอง ชยงราย

จังหวัด ชยงราย

-----------------------------------------------------------------

282 หม 7 ซอย- ถนนวง/ตาบล หวยชมภ
ต/อา ภอ มอง ชยงราย จังหวัด ชยงราย 57000

พ้นท่

259.00 ตาราง ิโล มตร

ประชา รทั้งหมด

11,067 คน

ชาย

5,984 คน

หญิง

5,083 คน

อมล ณ วันท่ 7 ันยายน 2560

ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลหวยชมภ
อา ภอ มอง ชียงราย จังหวัด ชียงราย

1

า ถล บประมา
ประ อบ บประมา ราย ายประ าปี บประมา

ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ

อ

พ.ศ. 2561

ารบริหารสวน าบลหวย มภ

บั นีถึ วลาที่ ะผบริหาร อ อ
ารบริหารสวน าบลหวย มภ ะไ สนอรา อบั ั ิ บประมา ราย ายประ าปี อสภา
ารบริหารสวน าบลหวย มภอี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี
ะผบริหารอ
ารบริหารสวน าบลหวย มภ ึ อ ี ใหทานประธาน
ละสมา ิ ท ทานไ ทราบถึ สถานะ าร ลั ลอ นหลั าร ละ นวน ยบาย าร า นิน าร ในปี บประมา พ.ศ. 2561 ั อไปนี
1. สถานะ าร ลั
1.1 บประมา ราย ายทั่วไป
ในปี บประมา

พ.ศ.2560

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2560 อ

รป

รอ สวนทอ ถิ่นมีสถานะ าร ิน ั นี

1.1.1 ินฝา ธนา าร านวน 53,730,925.33 บาท
1.1.2 ินสะสม านวน 16,215,873.72 บาท
1.1.3 ินทนสารอ

ินสะสม านวน 17,516,848.77 บาท

1.1.4 ราย ารที่ไ

ัน ินไว บบ อหนีผ พัน ละยั ไมไ บิ

1.1.5 ราย ารที่ไ

ัน ินไว ยยั ไมไ

1.2 ิน

า

ในปี บประมา

ร าร รวม 941,577.70 บาท

2560

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2560

านวน 47,669,028.96 บาท ประ อบ วย

หมว ภาษีอา ร

านวน

51,931.00 บาท

หมว

านวน

567,068.00 บาท

านวน

295,574.03 บาท

านวน

0.00 บาท

ล็

านวน

58,100.00 บาท

า ทน

านวน

0.00 บาท

หมว ภาษี ั สรร

านวน

20,890,389.93 บาท

หมว

านวน

25,805,966.00 บาท

บ ลา

านวน

7,032,962.00 บาท

บบ ลา ร

านวน

10,727,886.00 บาท

บ า นิน าน

านวน

8,715,764.79 บาท

บล ทน

านวน

3,792,232.11 บาท

บราย ายอื่น

านวน

0.00 บาท

บ ินอ หนน

านวน

4,363,789.51 บาท

าธรรม นียม าปรับ ละใบอน า

หมว รายไ

า ทรัพยสิน

หมว รายไ

า สาธาร ป ภ

หมว รายไ บ็
หมว รายไ

2

อหนีผ พัน านวน 19

ร าร รวม 2,914,986.00 บาท

านวน 0.00 บาท

2. ารบริหาร บประมา
1 รายรับ ริ

าย านวน 2

ละ ารพา ิ ย

ินอ หนนทั่วไป

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

3 ราย าย ริ

านวน 0.00 บาท

านวน 34,632,634.41 บาท ประ อบ วย

4 ราย ายที่ าย า

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

5 ราย ายที่ าย า

ินสะสม านวน 12,955,814.55 บาท

6 ราย ายที่ าย า

ินทนสารอ

ินสะสม 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภ
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รายรับจริง ปี 2559

ประมาณการ ปี 2560

ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

41,607.00

38,000.00

48,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

364,914.58

401,700.00

300,250.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

424,401.81

320,000.00

413,500.00

0.00

0.00

0.00

176,773.00

60,100.00

77,400.00

0.00

0.00

0.00

1,007,696.39

819,800.00

839,150.00

21,537,926.29

19,430,500.00

19,860,850.00

21,537,926.29

19,430,500.00

19,860,850.00

16,327,008.00

24,983,700.00

26,100,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,327,008.00

24,983,700.00

26,100,000.00

รวม

38,872,630.68

45,234,000.00

46,800,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คา ถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ ศ 2561
รายจ่าย

รายจ่ายจริงปี 2559

ประมาณการ ปี 2560

ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

2,228,203.00

8,222,503.00

8,370,493.00

งบบุคลากร

9,478,879.87

14,695,640.00

14,705,220.00

10,819,087.40

11,551,657.00

13,189,287.00

5,761,249.28

6,891,000.00

6,792,000.00

0.00

15,000.00

0.00

3,893,383.00

3,858,200.00

3,743,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

32,180,802.55

45,234,000.00

46,800,000.00

รวม

32,180,802.55

45,234,000.00

46,800,000.00

งบดา นินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบ งินอุดหนุน

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลห้วยชมภ
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องคการบริหารส่วนตาบลห้วยชมภ
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

14,501,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

250,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

14,138,587

แผนงานสาธารณสุข

180,000

แผนงานเคหะและชุมชน

8,899,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

210,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

190,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

60,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

8,370,493
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

46,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภู
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

8,017,920

รวม

1,928,000

9,945,920

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,743,920

0

2,743,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,274,000

1,928,000

7,202,000

3,971,000

490,000

4,461,000

ค่าตอบแทน

253,000

192,000

445,000

ค่าใช้สอย

911,000

245,000

1,156,000

2,497,000

53,000

2,550,000

310,000

0

310,000

50,000

0

50,000

ค่าครุภัณฑ์

50,000

0

50,000

งบเงินอุดหนุน

45,000

0

45,000

เงินอุดหนุน

45,000

0

45,000

12,083,920

2,418,000

14,501,920

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

150,000

150,000

150,000

150,000

100,000

100,000

100,000

100,000

250,000

250,000

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

1,075,000

2,257,300

3,332,300

1,075,000

2,257,300

3,332,300

208,000

6,990,287

7,198,287

ค่าตอบแทน

76,000

70,000

146,000

ค่าใช้สอย

70,000

4,412,200

4,482,200

ค่าวัสดุ

62,000

2,478,087

2,540,087

0

30,000

30,000

งบเงินอุดหนุน

0

3,608,000

3,608,000

เงินอุดหนุน

0

3,608,000

3,608,000

1,283,000

12,855,587

14,138,587

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม
แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

70,000

110,000

180,000

70,000

110,000

180,000

70,000

110,000

180,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,427,000

0

1,427,000

1,427,000

0

1,427,000

414,000

416,000

830,000

ค่าตอบแทน

174,000

0

174,000

ค่าใช้สอย

170,000

0

170,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

70,000

416,000

486,000

446,000

6,196,000

6,642,000

446,000

0

446,000

0

6,196,000

6,196,000

2,287,000

6,612,000

8,899,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

งบดาเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

30,000

160,000

190,000

30,000

160,000

190,000

งบเงินอุดหนุน

0

20,000

20,000

เงินอุดหนุน

0

20,000

20,000

30,000

180,000

210,000

ค่าใช้สอย

รวม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดาเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง งานวิชาการวางแผนและส่ง
ถิ่น
เสริมการท่องเที่ยว

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

0

0

100,000

20,000

120,000

0

0

100,000

20,000

120,000

งบเงินอุดหนุน

20,000

50,000

0

0

70,000

เงินอุดหนุน

20,000

50,000

0

0

70,000

20,000

50,000

100,000

20,000

190,000

ค่าใช้สอย

รวม
แผนงานการเกษตร
งาน

งบ

งานอนุรักษ์แหล่งนาและ
ป่าไม้

งบดาเนินงาน

รวม

60,000

ค่าใช้สอย
รวม

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

8,370,493

8,370,493

8,370,493

8,370,493

8,370,493

8,370,493
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภ
อาเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รายรับจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2561

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
รวมหมวดภาษีอากร

20,596.00

25,479.00

30,707.00

23,000.00

21.74 %

28,000.00

0.00

16,128.00

21,224.00

15,000.00

33.33 %

20,000.00

20,596.00

41,607.00

51,931.00

38,000.00

420.00

200.00

450.00

200.00

0.00

1,700.00

0.00

554,399.00

363,014.58

566,618.00

400,000.00

554,819.00

364,914.58

567,068.00

401,700.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00 %

20,000.00

474,205.44

404,401.81

275,574.03

300,000.00

31.17 %

393,500.00

474,205.44

424,401.81

295,574.03

320,000.00

98,900.00

174,300.00

56,000.00

50,000.00

0.00

73.00

0.00

20,000.00

2,400.00

2,100.00

10,000.00

118,900.00

176,773.00

58,100.00

60,100.00

804,143.53

647,737.11

706,231.40

600,000.00

0.00 %

600,000.00

9,372,889.49

9,021,337.39

8,833,298.63

8,000,000.00

0.00 %

8,000,000.00

48,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับการผิดสัญญา
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

25.00 %

250.00

1,500.00 -100.00 %

0.00

-25.00 %

300,000.00
300,250.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

413,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

50.00 %

75,000.00

100.00 -100.00 %

0.00

-76.00 %

2,400.00
77,400.00

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:03:36

หน้า : 2/2

รายรับจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2560

4,408,340.90

4,399,069.75

3,887,650.24

4,400,000.00

0.00 %

4,400,000.00

195,752.76

250,999.08

192,221.28

200,000.00

0.00 %

200,000.00

ภาษีสุรา

2,273,413.65

2,241,510.74

2,073,707.13

2,100,000.00

-4.76 %

2,000,000.00

ภาษีสรรพสามิต

3,916,786.72

4,821,508.07

5,053,789.00

4,000,000.00

12.50 %

4,500,000.00

ค่าภาคหลวงแร่

59,550.38

78,851.81

43,308.73

40,000.00

50.00 %

60,000.00

111,463.03

76,019.94

99,213.52

90,000.00

11.11 %

100,000.00

641.20

892.40

970.00

500.00

70.00 %

850.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร

21,142,981.66

21,537,926.29

20,890,389.93

19,430,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

18,544,066.00

16,327,008.00

25,805,966.00

24,983,700.00

18,544,066.00

16,327,008.00

25,805,966.00

24,983,700.00

26,100,000.00

รวมทุกหมวด

40,855,568.10

38,872,630.68

47,669,028.96

45,234,000.00

46,800,000.00

ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ภาษีจัดสรรอื่นๆ

ยอดต่าง (%)

ปี 2561

19,860,850.00

4.47 %

26,100,000.00

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:06:22
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภ
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

46,800,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

48,000 บาท

จานวน

28,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

300,250 บาท

จานวน

250 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

413,500 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

393,500 บาท

รวม

77,400 บาท

จานวน

75,000 บาท

จานวน

2,400 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น
ภาษีป้าย
ประมาณการเพิ่มขึ้น
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการเพิ่มขึ้น
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการลดลง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ประมาณการเท่าเดิม
ดอกเบี้ย
ประมาณการเพิ่มขึ้น
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการเพิ่มขึ้น
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการลดลง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

รวม

19,860,850 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

8,000,000 บาท

จานวน

4,400,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น
ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการเพิ่มขึ้น
ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการเพิ่มขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการเพิ่มขึ้น
ภาษีสุรา
ประมาณการเพิ่มขึ้น

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:06:22
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ภาษีสรรพสามิต

จานวน

4,500,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

850 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการเพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการลดลง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
ประมาณการเพิ่มขึ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
ประมาณการเพิ่มขึ้น

รวม

26,100,000 บาท

จานวน

26,100,000 บาท

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΤΖϏμϓίίϓηϖΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτ
ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμΣχϔΩ

ΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

υϔτΪΕϔτηϔσΤΖϏξϛΣπϓλ

204,000

ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖνΕωτϟϏζόΙ

110,000

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλνυϒΣϓλ
όϓΩΦσ

170,000

ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖόϛΩϏϔτϚ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

5,654,250

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪ
μϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩ
θϖϧλ Σμι

207,000

όϬϔυϏΩΪΕϔτ

225,243

ϟμϗϨττϓΩάϗπΦλπϖΣϔυ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

1,800,000

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλνυϒΪϬϔ
ηϬϔϠύλΕΩλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλόσϔάϖΣόςϔ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυ
ϟσϙϏΩ

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλ
ϟχΤϔλϚΣϔυιϗϧνυϘΣϋϔλϔτΣ
ϟιϊσληυϗλϔτΣϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωληϬϔμχ
ϟΩϖλϟζϙϏλλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλπϖϟϊϋ
λϔτΣυϏΩλϔτΣ

ΩμμϚΦχϔΣυ

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

331,000

768,000

30,000

15,000

24,000

108,000

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

952,000

2,291,300

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

42,000

42,000

ϟΩϖλϟμϗϨτΣϓλζϔυ

48,000

108,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

12,000

20,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ ΪΖϔΩ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔηϏμϠιλ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμΣχϔΩ

ΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υϔτΪΕϔτηϔσΤΖϏξϛΣπϓλ

204,000

ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖνΕωτϟϏζόΙ

110,000

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλνυϒΣϓλ
όϓΩΦσ

170,000

ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖόϛΩϏϔτϚ

5,654,250

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪ
μϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩ
θϖϧλ Σμι

207,000

όϬϔυϏΩΪΕϔτ

225,243

ϟμϗϨττϓΩάϗπΦλπϖΣϔυ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλνυϒΪϬϔ
ηϬϔϠύλΕΩλϔτΣυϏΩλϔτΣ

42,120

2,059,200

2,059,200

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλ
ϟχΤϔλϚΣϔυιϗϧνυϘΣϋϔλϔτΣ
ϟιϊσληυϗλϔτΣϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωληϬϔμχ

86,400

86,400

ϟΩϖλϟζϙϏλλϔτΣυϏΩλϔτΣ

514,080

514,080

42,120

42,120

1,833,000

2,932,000

40,000

85,000

153,000

285,000

4,810,000

8,053,300

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

174,000

258,000

ϟΩϖλϟμϗϨτΣϓλζϔυ

192,000

348,000

57,000

89,000

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλπϖϟϊϋ
λϔτΣυϏΩλϔτΣ

ΩμμϚΦχϔΣυ

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ ΪΖϔΩ

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔηϏμϠιλ

1,800,000
42,120

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλόσϔάϖΣόςϔ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυ
ϟσϙϏΩ

υωσ

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔηϏμϠιλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυ
ϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

80,000

90,000

ΦΕϔϟάΕϔμΖϔλ

72,000

36,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλ
λϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

10,000

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩ
μυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩ
ϠχϒπϖκϗΣϔυ

100,000

1,840,000
20,000

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυ
ναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔ
χϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
 ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
ϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυ
 ϡΦυΩΣϔυόλϓμόλϚλ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
μυϖύϔυόθϔλϊϘΣϋϔ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

50,000

2,422,200

 ϡΦυΩΣϔυωϓλϟζϦΣ
ϠύΕΩάϔηϖνυϒΪϬϔνϗ


20,000

 ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
ϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπΦυϛ
ξϛΖζϛϠχϟζϦΣϠχϒμϚΦχϔΣυ
ιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ

20,000

 ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΣϔυξχϖηόϙϧϏΣϔυϟυϗτλ
ΣϔυόϏλϠχϒλωϓη
ΣυυσΣϔυϊϘΣϋϔ

20,000

 ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
ΦϚεκυυσΪυϖτκυυσϟζϦΣ
Ϡχϒϟτϔωάλ

5,000

 ϡΦυΩΣϔυόϙμόϔλ
ωϓδλκυυσςϛσϖνϓίίϔ
ιΖϏΩθϖϧλ

5,000

 ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτςϔϋϔ
Ϊϗλ

5,000

 ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
ωϖάϔΣϔυ

10,000

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔηϏμϠιλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυ
ϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

220,000

390,000

ΦΕϔϟάΕϔμΖϔλ

158,000

266,000

10,000

20,000

550,000

2,490,000

50,000

70,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλ
λϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩ
μυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩ
ϠχϒπϖκϗΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυ
ναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔ
χϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
 ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
ϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυ
 ϡΦυΩΣϔυόλϓμόλϚλ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
μυϖύϔυόθϔλϊϘΣϋϔ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

50,000

2,422,200

 ϡΦυΩΣϔυωϓλϟζϦΣ
ϠύΕΩάϔηϖνυϒΪϬϔνϗ


20,000

 ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
ϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπΦυϛ
ξϛΖζϛϠχϟζϦΣϠχϒμϚΦχϔΣυ
ιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ

20,000

 ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΣϔυξχϖηόϙϧϏΣϔυϟυϗτλ
ΣϔυόϏλϠχϒλωϓη
ΣυυσΣϔυϊϘΣϋϔ

20,000

 ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
ΦϚεκυυσΪυϖτκυυσϟζϦΣ
Ϡχϒϟτϔωάλ

5,000

 ϡΦυΩΣϔυόϙμόϔλ
ωϓδλκυυσςϛσϖνϓίίϔ
ιΖϏΩθϖϧλ

5,000

 ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτςϔϋϔ
Ϊϗλ

5,000

 ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
ωϖάϔΣϔυ

10,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϡΦυΩΣϔυύλϛλΖϏτ
υϓΣϋΙϡχΣ

5,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔ
ϊϓΣτςϔπξϛΖζϛϠχϟζϦΣ

10,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

50,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟχϙϏΣ
ηϓϨΩ
ΦΕϔϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυ

30,000

ΦΕϔπωΩσϔχϓτάΕϏ
ζϏΣϣσΖΣυϒϟάΖϔ
ζϏΣϣσΖϠχϒπωΩσϔχϔ
ϡΦυΩΣϔυϟπϖϧσ
νυϒόϖικϖςϔπΣϔυιϬϔ
ΩϔλζΖωτΣϖΪΣυυσό
ϡΦυΩΣϔυϏμηόϓίΪυ
πμνυϒάϔάλ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζϟΣϦμςϔϋϗ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔϠξλιϗϧ
ςϔϋϗ
ϡΦυΩΣϔυνχϛΣνΕϔηΖλλϬϨϔ
ϠχϒόθϔλιϗϧόϬϔΦϓί

10,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦηΕϔΩϥ

20,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦπϖϋόϚλϓΤμΖϔ

20,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣιμιωλ
ϏϔόϔόσϓΦυνΖϏΩΣϓλςϓτ
οΕϔτπχϟυϙϏλ

100,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσοϘΣ
έΖϏσΣϔυϟΦχϙϧϏλτΖϔτξϛΖ
ΦλϠχϒόϓηωΙΣυεϗςϓτ
πϖμϓηϖ

20,000

ϡΦυΩΣϔυϟοΖϔυϒωϓΩϠχϒ
ϠΪΖΩϟηϙϏλςϓτλϬϨϔνΕϔϣύχ
ύχϔΣζϖλιυϚζζϖλθχΕσ
ϠξΕλζϖλϣύω

10,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυύλϛλΖϏτ
υϓΣϋΙϡχΣ

5,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔ
ϊϓΣτςϔπξϛΖζϛϠχϟζϦΣ

10,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυ

225,000

275,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟχϙϏΣ
ηϓϨΩ

50,000

50,000

ΦΕϔϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

30,000

ΦΕϔπωΩσϔχϓτάΕϏ
ζϏΣϣσΖΣυϒϟάΖϔ
ζϏΣϣσΖϠχϒπωΩσϔχϔ

1,000

1,000

ϡΦυΩΣϔυϟπϖϧσ
νυϒόϖικϖςϔπΣϔυιϬϔ
ΩϔλζΖωτΣϖΪΣυυσό

5,000

5,000

ϡΦυΩΣϔυϏμηόϓίΪυ
πμνυϒάϔάλ

5,000

5,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζϟΣϦμςϔϋϗ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧ

5,000

5,000

100,000

100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔϠξλιϗϧ
ςϔϋϗ
ϡΦυΩΣϔυνχϛΣνΕϔηΖλλϬϨϔ
ϠχϒόθϔλιϗϧόϬϔΦϓί

10,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦηΕϔΩϥ

20,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦπϖϋόϚλϓΤμΖϔ

20,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣιμιωλ
ϏϔόϔόσϓΦυνΖϏΩΣϓλςϓτ
οΕϔτπχϟυϙϏλ

100,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσοϘΣ
έΖϏσΣϔυϟΦχϙϧϏλτΖϔτξϛΖ
ΦλϠχϒόϓηωΙΣυεϗςϓτ
πϖμϓηϖ

20,000

ϡΦυΩΣϔυϟοΖϔυϒωϓΩϠχϒ
ϠΪΖΩϟηϙϏλςϓτλϬϨϔνΕϔϣύχ
ύχϔΣζϖλιυϚζζϖλθχΕσ
ϠξΕλζϖλϣύω

10,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϡΦυΩΣϔυπΕλύσϏΣ
ΦωϓλνΖϏΩΣϓλτϚΩχϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

10,000

ϡΦυΩΣϔυωϓλξϛΖόϛΩϏϔτϚ
ϠύΕΩάϔηϖ

10,000

ϡΦυΩΣϔυωϓλπΕϏϠύΕΩ
άϔηϖ
ϡΦυΩΣϔυωϓλϠσΕϠύΕΩ
άϔηϖ
ϡΦυΩΣϔυϊϘΣϋϔζϛΩϔλ
ϟπϙϧϏπϓδλϔϊϓΣτςϔπξϛΖ
όϛΩϏϔτϚΣχϚΕσόηυϗ
ΣχϚΕσϏϔάϗπ

30,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυ
ιΕϏΩϟιϗϧτωϢληϬϔμχύΖωτ
άσςϛ

10,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϊϓΣτςϔπΣχϚΕσ
όηυϗ

30,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϊϓΣτςϔπΣχϚΕσ
Ϗϔάϗπ

40,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔΦϚεςϔπάϗωϖηΦλ
πϖΣϔυξϛΖζΖϏτϡϏΣϔό
ΦλϣυΖιϗϧπϘϧΩ

10,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπάϚσάλ
ϢλΣϔυμυϖύϔυΪϓζΣϔυ
ιΕϏΩϟιϗϧτωϡζτάϚσάλ

10,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπξϛΖόϛΩ
ϏϔτϚ
ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩοϔτ
άϒχϏλϬϨϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

5,000

ϡΦυΩΣϔυχζϏϚμϓηϖϟύηϚ
ιϔΩθλλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ
90,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙϠχϒ
νΖϏΩΣϓλνϓίύϔτϔϟόπ
ηϖζϢλπϙϨλιϗϧ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

40,000

40,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυπΕλύσϏΣ
ΦωϓλνΖϏΩΣϓλτϚΩχϔτ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

90,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙϠχϒ
νΖϏΩΣϓλνϓίύϔτϔϟόπ
ηϖζϢλπϙϨλιϗϧ

5,000

ϡΦυΩΣϔυχζϏϚμϓηϖϟύηϚ
ιϔΩθλλ

10,000

ϡΦυΩΣϔυωϓλξϛΖόϛΩϏϔτϚ
ϠύΕΩάϔηϖ

10,000

ϡΦυΩΣϔυωϓλπΕϏϠύΕΩ
άϔηϖ

5,000

5,000

ϡΦυΩΣϔυωϓλϠσΕϠύΕΩ
άϔηϖ

5,000

5,000

ϡΦυΩΣϔυϊϘΣϋϔζϛΩϔλ
ϟπϙϧϏπϓδλϔϊϓΣτςϔπξϛΖ
όϛΩϏϔτϚΣχϚΕσόηυϗ
ΣχϚΕσϏϔάϗπ

30,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυ
ιΕϏΩϟιϗϧτωϢληϬϔμχύΖωτ
άσςϛ

10,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϊϓΣτςϔπΣχϚΕσ
όηυϗ

30,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϊϓΣτςϔπΣχϚΕσ
Ϗϔάϗπ

40,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔΦϚεςϔπάϗωϖηΦλ
πϖΣϔυξϛΖζΖϏτϡϏΣϔό
ΦλϣυΖιϗϧπϘϧΩ

10,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπάϚσάλ
ϢλΣϔυμυϖύϔυΪϓζΣϔυ
ιΕϏΩϟιϗϧτωϡζτάϚσάλ

10,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπξϛΖόϛΩ
ϏϔτϚ

40,000

ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩοϔτ
άϒχϏλϬϨϔ

40,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϡΦυΩΣϔυόϙμόϔλ
ϏλϚυϓΣϋΙνυϒϟπεϗ
ωϓδλκυυσάλϟξΕϔ
ϡΦυΩΣϔυϏλϚυϓΣϋΙ
ιυϓπτϔΣυνΕϔϣσΖϠχϒ
όϖϧΩϠωζχΖϏσ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

100,000

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
ΦϚεκυυσΪυϖτκυυσ
όϬϔύυϓμξϛΖμυϖύϔυ
πλϓΣΩϔλόΕωληϬϔμχ
πλϓΣΩϔλΪΖϔΩϠχϒ
χϛΣΪΖϔΩ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϟάϖΩ
ναϖμϓηϖΣϔυϢλΣϔυΪϓζιϬϔ
ϠχϒιμιωλϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλ

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϟάϖΩ
ναϖμϓηϖΣϔυϟπϙϧϏϟπϖϧσ
νυϒόϖικϖςϔπϢλΣϔυΪϓζ
ιϬϔϠξλάϚσάλϠΣΕξϛΖλϬϔ
άϚσάλ

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒ
νΖϏΩΣϓλΣϔυϟΣϖζϏϓΦΦϗςϓτ
ϣρνΕϔ

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒ
ϊϘΣϋϔζϛΩϔλϟπϖϧσ
νυϒόϖικϖςϔπΣϔυιϬϔ
ΩϔληϔσύχϓΣκυυσϔςϖ
μϔχόϬϔύυϓμξϛΖμυϖύϔυ
όσϔάϖΣόςϔϑπλϓΣΩϔλ
όΕωληϬϔμχπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩϠχϒχϛΣΪΖϔΩ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυ
νΖϏΩΣϓλϡυΦϟϏζόΙ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϠΣΕνυϒάϔάλϢλ
ΣϔυυϓΣϋϔιυϓπτϔΣυ
κυυσάϔηϖϠχϒόϖϧΩϠωζ
χΖϏσ

10,000

5,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

ϡΦυΩΣϔυόϙμόϔλ
ϏλϚυϓΣϋΙνυϒϟπεϗ
ωϓδλκυυσάλϟξΕϔ

100,000

ϡΦυΩΣϔυϏλϚυϓΣϋΙ
ιυϓπτϔΣυνΕϔϣσΖϠχϒ
όϖϧΩϠωζχΖϏσ

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
ΦϚεκυυσΪυϖτκυυσ
όϬϔύυϓμξϛΖμυϖύϔυ
πλϓΣΩϔλόΕωληϬϔμχ
πλϓΣΩϔλΪΖϔΩϠχϒ
χϛΣΪΖϔΩ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

10,000

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϟάϖΩ
ναϖμϓηϖΣϔυϢλΣϔυΪϓζιϬϔ
ϠχϒιμιωλϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλ

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϟάϖΩ
ναϖμϓηϖΣϔυϟπϙϧϏϟπϖϧσ
νυϒόϖικϖςϔπϢλΣϔυΪϓζ
ιϬϔϠξλάϚσάλϠΣΕξϛΖλϬϔ
άϚσάλ

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒ
νΖϏΩΣϓλΣϔυϟΣϖζϏϓΦΦϗςϓτ
ϣρνΕϔ

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒ
ϊϘΣϋϔζϛΩϔλϟπϖϧσ
νυϒόϖικϖςϔπΣϔυιϬϔ
ΩϔληϔσύχϓΣκυυσϔςϖ
μϔχόϬϔύυϓμξϛΖμυϖύϔυ
όσϔάϖΣόςϔϑπλϓΣΩϔλ
όΕωληϬϔμχπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩϠχϒχϛΣΪΖϔΩ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυ
νΖϏΩΣϓλϡυΦϟϏζόΙ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϠΣΕνυϒάϔάλϢλ
ΣϔυυϓΣϋϔιυϓπτϔΣυ
κυυσάϔηϖϠχϒόϖϧΩϠωζ
χΖϏσ

100,000

100,000

10,000

5,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϠΣΕνυϒάϔάλϢλ
ΣϔυόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπ
ϠχϒνΖϏΩΣϓλϡυΦ

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϟάϖΩναϖμϓηϖΣϔυ
ϠχϒΣϔυμυϖύϔυΪϓζΣϔυ
ΤτϒΦυμωΩΪυ

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϠχϒπϓδλϔ
ϊϓΣτςϔπϢλΣϔυ
νΖϏΩΣϓλϡυΦϢλάϚσάλ
ϠΣΕξϛΖλϬϔάϚσάλϏόσ
ϠχϒϠΣλλϬϔόϚΤςϔπ

20,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

20,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

20,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

20,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

10,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

ΦΕϔωϓόζϚ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

20,000

23,000

306,000

ωϓόζϚΣϗώϔ

20,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

26,000

ΦΕϔϏϔύϔυϟόυϖσ λσ

2,413,087

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ
ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

100,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

13,000
2,000

30,000

43,000

ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυ
ΦσλϔΦσ
ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΦΕϔϣρρΖϔ
ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

30,000

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϠΣΕνυϒάϔάλϢλ
ΣϔυόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπ
ϠχϒνΖϏΩΣϓλϡυΦ

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϟάϖΩναϖμϓηϖΣϔυ
ϠχϒΣϔυμυϖύϔυΪϓζΣϔυ
ΤτϒΦυμωΩΪυ

10,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϠχϒπϓδλϔ
ϊϓΣτςϔπϢλΣϔυ
νΖϏΩΣϓλϡυΦϢλάϚσάλ
ϠΣΕξϛΖλϬϔάϚσάλϏόσ
ϠχϒϠΣλλϬϔόϚΤςϔπ

20,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

45,000

85,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

80,000

100,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

28,000

71,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

50,000

60,000

2,150,000

2,456,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ
ωϓόζϚΣϗώϔ
ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

20,000
25,000

ΦΕϔϏϔύϔυϟόυϖσ λσ

51,000
2,413,087

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ

10,000

10,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

50,000

163,000

2,000

4,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

155,000

228,000

ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυ
ΦσλϔΦσ

120,000

120,000

ΦΕϔϣρρΖϔ

150,000

180,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ

20,000

20,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

20,000

20,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

υωσ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ΦυϚςϓεγΙ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ΦυϚςϓεγΙϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ
100,000

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

446,000

ϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ
υϒμμ

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

500,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

600,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θϓΩϟΣϦμλϬϨϔϠμμϟύχϗϧτσ
ύσϛΕιϗϧ

178,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ύϏΣυϒΪϔτΤΕϔωνυϒΪϬϔ
ύσϛΕμΖϔλύσϛΕιϗϧ

239,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θϓΩϟΣϦμλϬϨϔΦόχϠμμ
ϟύχϗϧτσύσϛΕιϗϧ

371,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ύϏΣυϒΪϔτΤΕϔωνυϒΪϬϔ
ύσϛΕμΖϔλύσϛΕιϗϧ

71,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

500,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

600,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θϓΩϟΣϦμλϬϨϔΦόχύσϛΕιϗϧ

442,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
υϔΩυϒμϔτλϬϨϔύσϛΕιϗϧ

98,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

600,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ΦυϚςϓεγΙ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν
50,000

υωσ

496,000

ΦυϚςϓεγΙϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ
ϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ
υϒμμ

100,000

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

500,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

600,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θϓΩϟΣϦμλϬϨϔϠμμϟύχϗϧτσ
ύσϛΕιϗϧ

178,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ύϏΣυϒΪϔτΤΕϔωνυϒΪϬϔ
ύσϛΕμΖϔλύσϛΕιϗϧ

239,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θϓΩϟΣϦμλϬϨϔΦόχϠμμ
ϟύχϗϧτσύσϛΕιϗϧ

371,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ύϏΣυϒΪϔτΤΕϔωνυϒΪϬϔ
ύσϛΕμΖϔλύσϛΕιϗϧ

71,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

500,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

600,000

 ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θϓΩϟΣϦμλϬϨϔΦόχύσϛΕιϗϧ

442,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
υϔΩυϒμϔτλϬϨϔύσϛΕιϗϧ

98,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

600,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θϓΩϟΣϦμλϬϨϔϠμμϟύχϗϧτσ
ύσϛΕιϗϧ

179,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

300,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

500,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

459,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θϓΩϟΣϦμλϬϨϔϠμμΣχσύσϛΕ
ιϗϧ

127,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ύσϛΕιϗϧ

152,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔνΖϔμ
μϏΣιϔΩϟΤΖϔύτΕϏσμΖϔλ
ύσϛΕιϗϧ

21,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔνΖϔτ
μϏΣιϔΩϟΤΖϔύσϛΕμΖϔλ
ύσϛΕιϗϧ

21,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩΣϔυΙζ
ϟυχΣϓληΣΤΖϔΩιϔΩ
θλλιϔΩΤϘϨλϏμηύΖωτ
άσςϛ
ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

238,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
υωσ

8,370,493

60,000

70,000

20,000

190,000

210,000

3,608,000
8,899,000

180,000

14,138,587

250,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θϓΩϟΣϦμλϬϨϔϠμμϟύχϗϧτσ
ύσϛΕιϗϧ

179,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

300,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

500,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣύσϛΕιϗϧ

459,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θϓΩϟΣϦμλϬϨϔϠμμΣχσύσϛΕ
ιϗϧ

127,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ύσϛΕιϗϧ

152,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔνΖϔμ
μϏΣιϔΩϟΤΖϔύτΕϏσμΖϔλ
ύσϛΕιϗϧ

21,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔνΖϔτ
μϏΣιϔΩϟΤΖϔύσϛΕμΖϔλ
ύσϛΕιϗϧ

21,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩΣϔυΙζ
ϟυχΣϓληΣΤΖϔΩιϔΩ
θλλιϔΩΤϘϨλϏμηύΖωτ
άσςϛ
ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υωσ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλ

238,000

45,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ

45,000
3,698,000

υωσ

14,501,920

46,800,000

หน้า : 1/50
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภู
อาเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,083,920

บาท

งบบุคลากร

รวม

8,017,920

บาท

รวม

2,743,920

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกฯ/รองนายกฯ ดังนี้
1) เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท คานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จานวน 2
อัตรา คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

จานวน

514,080

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต.ดังนี้
1) นายก อบต. ตั้งจ่ายเดือนละ 1,750 บาท คานวณตั้งจ่าย 12
เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2) รองนายก อบต. ตั้งจ่ายเดือนละ 880 บาท คานวณตั้งจ่าย 12
เดือน จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

จานวน

42,120

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต.ดังนี้
1) นายก อบต. ตั้งจ่ายเดือนละ 1,750 บาท คานวณตั้งจ่าย 12
เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2) รองนายก อบต. ตั้งจ่ายเดือนละ 880 บาท คานวณตั้งจ่าย 12
เดือน จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

จานวน

42,120

บาท

86,400

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.ในอัตราเดือน
ละ 7,200 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:56

หน้า : 2/50

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. และค่าตอบแทนเลขานุการ
สภาฯ ดังนี้
1) ประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท คานวณตั้งไว้ 12
เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
2) รองประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท คานวณตั้งไว้ 12
เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
3) สมาชิกสภาฯ ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จานวน 20 คน คานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,728,000 บาท
4) เลขานุการสภาฯ ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท คานวณตั้งไว้ 12
เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ ปรากฏในแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของ พนักงานส่วนตาบล สังกัดสานักปลัด จานวน 11
อัตรา คานวณตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้ โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ดังนี้
(1) ปลัด อบต จานวน 1 ตาแหน่ง
(2) รองปลัด อบต. จานวน 1 ตาแหน่ง
(3) หัวหน้าสานักปลัด อบต. จานวน 1 ตาแหน่ง
(4) นักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง
(5) นักพัฒนาชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
(6) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 ตาแหน่ง
(7) นักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 ตาแหน่ง
(8) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 ตาแหน่ง
(9) นิติกร จานวน 1 ตาแหน่ง
(10) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 ตาแหน่ง
(11) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จานวน 1 ตาแหน่ง ตามอัตราที่ปราก
ฎ ในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ.2561-2563 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆสาหรับพนักงานส่วนตาบล สานักงาน
ปลัด ได้แก่ เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ (พชค.) ของพนักงานส่วนตาบล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร หน้า 88 ข้อ 22

2,059,200

บาท

40,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ดังนี้
(1) ปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท คานวณตั้งไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 48,000 บาท
(2) รองปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท คานวณตั้งไว้ 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(3) หัวหน้าสานักปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท คานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตามอัตราที่ปรากฎ ในแผนอัตรา
กาลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-25 6
ุ 3 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

132,000

บาท

บาท
3,360,000 บาท
5,274,000

หน้า : 3/50
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่วน
ตาบล สังกัดสานักปลัด ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 8 อัตราได้แก่
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 2 อัตรา
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1
อัตรา
(3) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
(4) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
(5) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
(6) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ผู้มีทักษะ) จานวน 1
อัตรา
(7) พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 2 คน
คานวณตั้งไว้ 12 เดือน ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆได้แก่ ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง สังกัดสานักงานปลัด ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 4 อัตรา ได้แก่
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 2 อัตรา
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1
อัตรา
(3) พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินเบี้ยกันดาร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยกันดารพนักงานส่วนตาบล สังกัดสานักปลัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท จานวน 11 อัตรา
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
งบดาเนินงาน
รวม

1,500,000

บาท

110,000

บาท

132,000

บาท

3,971,000

บาท

รวม

253,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ให้แก่
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตาม
กฎหมาย เช่น เช่น คณะกรรมตรวจผลงานประเมินวิทยะฐานะองค์
กร กรรมการสอบสวนวินัย สอบข้อเท็จจริง สอบคัดเลือก ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

150,000

บาท

ค่าตอบแทน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:56

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติให้แก่
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน สาหรับ พนักงานส่วนตาบล สังกัดสานักงาน
ปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ
.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลและผู้
บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่า
เช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 8
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือเลี้ยงรับรอง
ของ อบต.
1) ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้ง
ไว้ 25,000 บาท
2) ค่ารับรอง เพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นค่าอาหารค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองรวม
ทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจาเป็นที่มาตรวจนิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000
บาท
3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตามหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 5,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381ลว 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 23

หน้า : 4/50

5,000

บาท

78,000

บาท

20,000

บาท

911,000

บาท

500,000

บาท

50,000

บาท

หน้า : 5/50

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:56

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

150,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่เดินทาง
ไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 90 ข้อ 12
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยชมภู ตามที่กฎหมาย อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
สถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 7
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
จานวน

1,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา ตามความจา เป็น ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 24
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยกิจกรรม 5 ส

จานวน

5,000

บาท

เพื่อเป็นค่าดาเนินงานโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้าย
โครงการ ป้าย ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความความตระหนักในการ
ทา 5 ส.
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 85 ข้อ 3
โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน

จานวน

5,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าดาเนินงานโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที่ ค่าตกแต่ง
สถาน ที่ และอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 85 ข้อ 2
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
จานวน

5,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ
แห่ง ชาติ ประจาปี 2561 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ
ป้าย โครงการ ค่าตกแต่งสถานที่
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 89 ข้อ 33

หน้า : 6/50

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:56

โครงการวันแม่แห่งชาติ

จานวน

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่
แห่ง ชาติ ประจาปี 2561 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ
ป้าย โครงการ ค่าตกแต่งสถานที่
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 89 ข้อ 34
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
จานวน
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ ป้าย โครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวิทยากร ค่า
สมนาคุณ อาหาร เครื่องดื่ม ค่า เช่าสถานที่ เครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 6
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการทางานตามหลักธรรมาภิ จานวน
บาล สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ ป้าย โครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวิทยากร ค่า
สมนาคุณ อาหาร เครื่องดื่ม ค่า เช่าสถานที่ เครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นต้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 85 ข้อ 5
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 9
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถูพื้น ตะแกรง
เอกสาร น้าดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง เครื่องคานวณเลข (Calculators) ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 11
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น ฟิวล์ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอร์ตไวท์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 12
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แปรง ไม้
กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้า จานรอง ผงซักฟอก น้ายาดับกลิ่น ถัง
น้า กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 18
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ไม้ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล๊
อก สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 19
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ากลั่น สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ไข
ควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ประแจ
ต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 13
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือน้ามันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักร จากส่วนราชการอื่น ฯลฯ
ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการตั้งงบ
ประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 โดยคานวณจากฐานข้อมูล ดังนี้
(1) ค่าน้ามันสาหรับใช้ในการปรับทางผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น เส้นทาง
ที่ 1 บ้านกกน้อย-บ้านจะคือ ระยะทาง 5.500 กิโเมตร บาท และเส้นทาง
ที่ 2 เขตติดต่อ ต.ดอยฮาง บ้านแสนต่อ-บ้านกกน้อย ตาบลห้วยชมภู ระยะ
ทาง 18.500 กิโลเมตร ตั้งไว้ 2,000,000 บาท ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับ
สานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยพัฒนาการทหารพัฒนาฯ โดยใช้เครื่องจัก
กลและยานพาหนะ พร้อมกาลังพลขับจากสานักงานพัฒนาภาค 3 ดังนี้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
1. รถขุดตัก จานวน 2 คัน
2. รถถากถาง จานวน 1 คัน
3. รถเกลี่ย จานวน 1 คัน
4. รถบด จานวน 1 คัน
5. รถน้า จานวน 1 คัน
6. รถบรรทุกเททราย จานวน 2 คัน
7. รถบรรทุกน้ามัน จานวน 1 คัน
8. รถธุรการ จานวน 1 คัน
2) ค่าน้ามันดีเซล(รถส่วนกลาง)รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับ
เคลื่อน 4 ล้อ จานวน 4 คัน ตั้งไว้ 145,000 บาท
(3) ค่าน้ามันเบนซิน(รถส่วนกลาง)รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน ตั้ง
ไว้ 3,000 บาท
(4) ค่าน้ามันเบนซินเครื่องตัดหญ้า จานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 2,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 14
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วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตาม
ตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก ฯลฯ คานวณตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 17
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดาที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 17
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจาน
รองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อ
เนื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 16
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10,000

บาท

2,000

บาท

10,000

บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

310,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 9

50,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้า คานวณตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 20
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่องค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงคู่สาย
โทรศัพท์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 20
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 20
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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งบเงินอุดหนุน

รวม

45,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

45,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- อุดหนุนเทศบาลตาบลห้วยสัก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
โทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้าดื่ม ค่าวัสดุสานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ และ อื่นๆ เป็นต้น ตามหนังสืออาเภอเมือง
เชียงราย ที่ ชร 0023.6/6040 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 90 ข้อ 3
งานบริหารงานคลัง
รวม

45,000

บาท

2,418,000

บาท

รวม

1,928,000

บาท

รวม

1,928,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ของพนักงาน
ส่วนตาบล จานวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
1. ผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการคลัง จานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (2561-2563) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวย
การกองคลัง จานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปี (2561-2563)
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จานวน 3
อัตรา คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน จานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปี (2561-2563) ดังนี้
1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช้วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

1,450,000

บาท

42,000

บาท

333,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามปี (2561-2563)
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

43,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:56

เงินเบี้ยกันดาร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยกันดาร สาหรับพนักงานส่วนตาบล สังกัดกอง
คลัง จานวน 5 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000 บาท จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 60,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 86,000 บาทเพื่อเป็นการเสริม
สร้างขวัญและกาลังใจ
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษฯ พ.ศ.2557
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานประเมินวิทยฐานะ
องค์กร,กรรมการสอบสวนวินัย,สอบข้อเท็จจริง,สอบคัดเลือก เป็นต้น ตั้ง
ไว้ 14,000 บาท
ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0803/ว974 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2558 เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ
ให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี 2551 ฉบับที่ 3 ปี 2559
ถึงปัจจุบัน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

หน้า : 12/50

60,000

บาท

บาท
192,000 บาท
490,000

70,000

บาท

5,000

บาท

80,000

บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตาบลและ
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ
.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 1
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 8
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 10
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 89 ข้อ 30
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โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทาหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทาฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างตามที่กฎหมายกาหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัดสาเนา ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร ค่าจ้างสารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นสาหรับการจัดทาโครงการ เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ โดยคานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลง
ทุน ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 89 ข้อ 31
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ คานวณตั้งงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่า
สาธารณูปโภค กรณี เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 9
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถูพื้น ตะแกรง
เอกสาร น้าดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง เครื่องคานวณเลข (Calculators) ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 12
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจาน
รองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อ
เนื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 16
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการ
จัดทาโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยว
ข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย หน้า 80 ข้อ 7
โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์กรณีภัยพิบัติ
จานวน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คน
และสัตว์กรณีภัยพิบัติ เช่น การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย หน้า 79 ข้อ ุ6
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10,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

รวม

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้าป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดิน จานวน
ไหว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้า
ป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว เช่น เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
เตือนภัยแก่หมู่ บ้านเสี่ยงภัย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ป้ายโครงการ ป้าย
ประชา สัมพันธ์ และอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย หน้า 80 ข้อ ุ9
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใน ช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็น
ต้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
ป้าย โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ เป็น
ต้น ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย หน้า 79 ข้อ ุ1
โครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและป้องกันการเกิด
อัคคีภัย ไฟ ป่า เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่า ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ และ
อื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย หน้า 80 ข้อ ุ9
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครื่องดับเพลิง 2 ระบบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิง 2 ระบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร ใช้ปั๊ม
น้า แบตเตอรี่ และมือโยก (กรณีแบตเตอรี่หมด) สาหรับป้องกันการเกิด
เหตุอัคคีภัย ไฟป่า ของทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 เครื่อง ราคาเครื่องละไม่
เกิน 1,800 บาท โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ตามตัวอย่างการจาแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 26
(จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,283,000

บาท

รวม

1,075,000

บาท

รวม

1,075,000

บาท

จานวน

835,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

123,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 1
อัตรา คานวณตั้งจ่าย 12 เดือน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

24,000

บาท

เงินเบี้ยกันดาร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้อานวยการกองการศึกษา / นัก
วิชาการศึกษา / เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ 1,000 บาท คานวณตั้ง
จ่าย 12 เดือน ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

36,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงาน
ส่วนตาบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติงานใน
สานักงาน อบต.ห้วยชมภู จานวน 3 ตาแหน่ง
(1) ผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษา จานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) คานวณตั้งจ่าย12 เดือน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆ และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ
.รับรองของพนักงานส่วนตาบล สังกัดกองการศึกษาฯ (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินประจาตาแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งรายเดือน ของผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวย
การกองการศึกษาฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท คานวณตั้งจ่าย12 เดือน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
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งบดาเนินงาน

รวม

208,000

บาท

รวม

76,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ดัง
นี้
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจาปี)ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างกองการศึกษาฯ
หรือ
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.ตามกฎหมาย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี 2551 ฉบับที่ 3 ปี 2559
ถึงปัจจุบัน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัด
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าใช้สอย
รวม

30,000

บาท

36,000

บาท

10,000

บาท

70,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 1
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 8

10,000

บาท

ค่าตอบแทน

หน้า : 19/50

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:57

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในทางพิธีและศาสนา รัฐพิธีต่าง ๆ และกิจกรรมที่
เป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เช่น งานวันเข้าพรรษา งานวันลอย
กระทง งานทาบุญเปิดอาคารสานักงานใหม่ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริการการเมือง
และการบริหาร ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)หน้าที่ 88 ลาดับ
ที่ 23
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ
จานวน

20,000

บาท

30,000

บาท

10,000

บาท

รวม

62,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตาม
ตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ ที่ถูพื้น ตะแกรงเอกสาร น้าดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคานวณเลข (Calculators) ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 11

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 10
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ คานวณตั้งงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่า
สาธารณูปโภค เ กรณี เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้
จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนิน
การซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 9
ค่าวัสดุ

หน้า : 20/50

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:57

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดาที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 17
วัสดุกีฬา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตาม
ตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูก
แชร์บอล ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 21
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจาน
รองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อ
เนื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 16
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เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงาน
ส่วนตาบล สาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู (จานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากาลังสามปี 2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คานวณ
ตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นดังนี้
1. ครู จานวน 4 อัตรา
2. ครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

1,456,300

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

หน้า : 21/50

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:57

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชม
ภู จานวน 6 อัตรา (จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คานวณตั้งเบิก12 เดือน โดยเบิก
จ่ายสาหรับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 300,000
บาท
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา อัตรา ตั้งไว้ 120,000
บาท
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา (กาลังดาเนินการขอ
งบประมาณสนับสนุนจากกรมฯ) ตั้งไว้ 225,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22

645,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สาหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จานวน ุ6 อัตรา (จานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปี 2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คานวณตั้ง
เบิก12 เดือน โดยเบิกจ่ายสาหรับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 48,000
บาท
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา อัตรา ตั้งไว้ 12,000
บาท
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา (กาลังดาเนินการขอ
งบประมาณสนับสนุนจากกรมฯ) ตั้งไว้ 24,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินเบี้ยกันดาร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตาบลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สังกัดกองการศึกษา ข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก ครู จานวน 6 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นดังนี้
1. ครู จานวน 4 อัตรา
2. ครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริการการเมืองและการ
บริหาร ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)หน้าที่ 88 ข้อ 22
งบดาเนินงาน
รวม

84,000

บาท

72,000

บาท

6,990,287

บาท

รวม

70,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจาปี) ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ ที่ปฎิ
บัติหน้าที่อยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.ตามกฎหมาย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล สังกัดกองการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3
/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร และเพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อช่วยการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จานวน 13 แห่ง เช่น แม่บ้าน ผู้ดูแล
เด็ก และอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 8
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

10,000

บาท

บาท
1,830,000 บาท
4,412,200

50,000

บาท

2,422,200

บาท

- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้
จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมาย
กาหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 10
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

จานวน
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- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2560) ดังนี้
1. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จานวน 13 แห่ง ตั้งไว้ 1,798,300 บาท โดยมี
อัตรามื้อละ 20 บาทจานวน 245 วัน จานวนเด็กรวม 367 คน ราย
ละเอียดดังนี้
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน ม.1 จานวนเด็ก 20 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 245 วัน เป็นเงิน 98,000 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ ม.2 จานวนเด็ก 60 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 245 วัน เป็นเงิน 294,000 บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลั้ง ม.4 จานวนเด็ก 19 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 245 วัน เป็นเงิน 93,100 บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย ม.5 จานวนเด็ก 23 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 245 วัน เป็นเงิน 112,700 บาท
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู ม.6 จานวนเด็ก 20 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 245 วัน เป็นเงิน 98,000 บาท
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน ม.7 จานวนเด็ก 33 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 245 วัน เป็นเงิน 161,700 บาท
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ ม.10 จานวนเด็ก 28 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 245 วัน เป็นเงิน 137,200 บาท
(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น ม.11 จานวนเด็ก 32 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 245 วัน เป็นเงิน 156,800 บาท
(9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 จานวนเด็ก 41
คน x 245 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 200,900 บาท
(10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนต่อ หมู่ที่ 4 จานวนเด็ก 21 คน x 245
วัน x 20 บาท เป็นเงิน 102,900 บาท
(11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะนู หมู่ที่ 8 จานวนเด็ก 21 คน x 245
วัน x 20 บาท เป็นเงิน 102,900 บาท
(12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 จานวนเด็ก 34
คน x 245 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 166,600 บาท
(13) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าลัน หมู่ที่ 11 จานวนเด็ก 15 คน x 245
วัน x 20 บาท เป็นเงิน 73,500 บาท
คาชี้แจงเพิ่มเติม : รายการที่ (1)-(8) จานวนเด็กนักเรียน อยู่ในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น CCIS
รายการที่ (9)-(13) จานวนเด็กนักเรียน อยู่ระหว่างรอ
ข้อมูลเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น CCIS
2. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จานวน 13 แห่ง ตั้งไว้ 623,900
บาท โดยมีอัตราคนละ 1,700 บาท จานวนเด็ก 367 คน รายละเอียดดังนี้
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน ม.1 จานวนเด็ก 20 คน คน
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท
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(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ ม.2 จานวนเด็ก 60 คน คน
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลั้ง ม.4 จานวนเด็ก 19 คน คนละ 1,700
บาท เป็นเงิน 32,300 บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย ม.5 จานวนเด็ก 23 คน คนละ 1,700
บาท เป็นเงิน 39,100 บาท
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู ม.6 จานวนเด็ก 20 คน คน
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน ม.7 จานวนเด็ก 33 คน คน
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 56,100 บาท
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ ม.10 จานวนเด็ก 28 คน คนละ 1,700
บาท เป็นเงิน 47,600 บาท
(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น ม.11 จานวนเด็ก 32 คน คน
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 54,400 บาท
(9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 จานวนเด็ก 41
คน x 1,700 บาท เป็นเงิน 69,700 บาท
(10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนต่อ หมู่ที่ 4 จานวนเด็ก 21
คน x 1,700 บาท เป็นเงิน 35,700 บาท
(11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะนู หมู่ที่ 8 จานวนเด็ก 21 คน x 1,700
บาท เป็นเงิน 35,700 บาท
(12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 จานวนเด็ก 34
คน 1,700 บาท เป็นเงิน 57,800 บาท
(13) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าลัน หมู่ที่ 11 จานวนเด็ก 15 คน 1,700
บาท เป็นเงิน 25,500 บาท
คาชี้แจงเพิ่มเติม : รายการที่ (1)-(8) จานวนเด็กนักเรียน อยู่ในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น CCIS
รายการที่ (9)-(13) จานวนเด็กนักเรียน อยู่ระหว่างรอ
ข้อมูลเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น CCIS
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หน้า 75 ข้อ 4

(3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561

จานวน

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล ขนม ป้ายโครงการ เอกสารสิ่ง
พิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง และอื่นๆ เป็น
ต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หน้า 76 ข้อ 11
(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ
จานวน
ศึกษา
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่อง
เสียง ค่าสมนาคุณ และอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หน้า 75 ข้อ 1
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จานวน

20,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่อง
เสียง ค่าสมนาคุณ และอื่นๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริการการเมือง
และการบริหาร ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 75 ลาดับ
ที่ 2
(6) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่อง
เสียง ค่าสมนาคุณ และอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หน้า 76 ข้อ 6
(7) โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน

5,000

บาท

5,000

บาท

(5) โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่อง
เสียง ค่าสมนาคุณ และอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หน้า 76 ข้อ 7
(8) โครงการค่ายภาษาจีน

จานวน

5,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่อง
เสียง ค่าสมนาคุณ และอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หน้า 76 ข้อ 8
(9) โครงการค่ายวิชาการ

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่อง
เสียง ค่าสมนาคุณ และอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หน้า 76 ข้อ 9
10 โครงการหนูน้อยรักษ์โลก
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่อง
เสียง ค่าสมนาคุณ และอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หน้า 76 ข้อ 10
11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่อง
เสียง ค่าสมนาคุณ และอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หน้า 75 ข้อ 3
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ คานวณตั้งงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่า
สาธารณูปโภค เ กรณี เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้
จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนิน
การซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 9
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถูพื้น ตะแกรง
เอกสาร น้าดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง เครื่องคานวณเลข (Calculators) ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 11
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แปรง ไม้
กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้า จานรอง ผงซักฟอก น้ายาดับกลิ่น ถัง
น้า กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 18
ค่าอาหารเสริม (นม)

จานวน

10,000

บาท

บาท
13,000 บาท

2,478,087

26,000

บาท

2,413,087

บาท

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:57

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จานวน 7 แห่ง , ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดอบต.ห้วยชมภู จานวน 13 แห่ง และสถานศึกษาสังกัด
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จานวน 2 แห่ง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ.2561 รายละเอียดดังนี้
1) อาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 13 แห่ง จานวน
เด็กรวม 367 คน ตั้งไว้ 703,246 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม อัตราคน
ละ 7.37 จานวน 260 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560) ดังนี้
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 จานวนเด็ก 20 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 38,324 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 จานวนเด็ก 60 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 114,972 บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 จานวนเด็ก 19 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 36,408 บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 จานวนเด็ก 23 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 44,073 บาท
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 จานวนเด็ก 20 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 38,324 บาท
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จานวนเด็ก 33 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 63,235 บาท
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 จานวนเด็ก 28 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 53,654 บาท
(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 จานวนเด็ก 32 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 61,315 บาท
(9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 จานวนเด็ก 41
คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 78,564 บาท
(10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนต่อ หมู่ที่ 4 จานวนเด็ก 21 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 40,240 บาท
(11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะนู หมู่ที่ 8 จานวนเด็ก 21 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 40,240 บาท
(12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 จานวนเด็ก 34
คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 65,151 บาท
(13) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าลัน หมู่ที่ 11 จานวนเด็ก 15 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 28,743 บาท
รายการที่ (1)-(8)จานวนเด็ก ตามระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น ccis
รายการที่ (9)-(13) จานวนเด็กของศูนย์ที่ตั้งใหม่ (อยู่ระหว่างรอข้อมูลเข้า
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ccis)
2) อาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้ 1,647,932 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม อัตรา
คนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10
มิถุนายน 2560)
(1) โรงเรียนบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 จานวนเด็ก 169 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 323,838 บาท
(2) โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 จานวนเด็ก 178 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 341,084 บาท
(3) โรงเรียนบ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 จานวนเด็ก 27 คน x 260 วัน x 7.37
บาท เป็นเงิน 51,738 บาท
(4) โรงเรียนบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 จานวนเด็ก 110 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 210,782 บาท
(5) โรงเรียนบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 จานวนเด็ก 81 คน x 260 วัน x 7.37
บาท เป็นเงิน 155,213 บาท
(6) โรงเรียนบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จานวนเด็ก 140 คน x 260
วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน268,268 บาท
(7) โรงเรียนบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 จานวนเด็ก 155 คน x 260 วัน x 7.37
บาท เป็นเงิน 297,011 บาท
3) อาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) จานวน 2 แห่ง ตั้งไว้ 61,909 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม อัตรา
คนละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10
มิถุนายน 2560) ดังนี้
(1) กศน.บ้านป่าลัน จานวนเด็ก 18 คน x 280 วัน x 7.37 บาท เป็น
เงิน 37,145 บาท
(2) กศน.บ้านจะหา จานวนเด็ก 12 x 280วัน x 7.37บาท เป็น
เงิน 24,764 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หน้า 75 ข้อ 5
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ไม้ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล๊
อก สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 19

13,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:57

หน้า : 29/50

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจาน
รองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อ
เนื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 16

13,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้า คานวณตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 20

30,000

บาท

บาท
30,000 บาท
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วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:57

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,608,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,608,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
1) อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3301 ลว 14 มิถุนายน 2560 ตั้งไว้ 3,608,000 บาท โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
(1) เงินสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 7 แห่ง เป็น
เงิน 3,440,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 20
บาทต่อคน จานวน 200 วัน จานวนเด็ก 860 คน(ยอดเด็กนักเรียน ณ
วันที่ 10 มิถุนายน 2560) ดังนี้
(1) โรงเรียนบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 จานวน 169 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 676,000บาท
(2) โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 จานวน178 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 712,000 บาท
(3).โรงเรียนบ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 จานวน 27 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 108,000 บาท
(4) โรงเรียนบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 จานวน 110 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 440,000 บาท
(5) โรงเรียนบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 จานวน 81 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 324,000 บาท
(6) โรงเรียนบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จานวน 140 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 560,000บาท
(7) โรงเรียนบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 จานวน 155 คน มื้อละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 620,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่
สูง) จานวน 2 แห่ง เป็นเงิน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 20
บาทต่อคน จานวน 280 วัน จานวนเด็ก 30 คน(ยอดเด็กนักเรียน ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2560) ดังนี้
(1) กศน.บ้านป่าลัน จานวน 18 คน มื้อละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็น
เงิน 100,800บาท
(2) กศน.บ้านจะหา จานวนเด็ก 12 คน มื้อละ 20 บาท จานวน 280
วัน เป็นเงิน 67,200 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หน้า 75 ข้อ 4

3,608,000

บาท

หน้า : 31/50
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

70,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคต่าง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการจัดทา
โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย หน้า 78 ข้อ 3
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์
จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
เอดส์ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย หน้า 78 ข้อ 5
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หน้า : 32/50

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการจัดทา
โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย หน้า 78 ข้อ 4
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและการบริหารจัดการขยะครบวงจร จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
เอดส์ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย หน้า 78 ข้อ 6
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20,000
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โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคในชุมชน แก่ จานวน
ผู้นาชุมชน , อสม. และแกนนาสุขภาพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันโรคในชุมชน แก่ผู้นาชุมชน , อสม. และแกนนา
สุขภาพ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย หน้า 78 ข้อ 9
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

110,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

รวม

2,287,000

บาท

รวม

1,427,000

บาท

รวม

1,427,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของพนักงานส่วนตาบลสังกัดกองช่าง ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
(3) นายช่างโยธา จานวน 2 อัตรา คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวย
การกองช่าง จานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง เช่น ตาแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยช่างโยธา คนงานทั่วไป เป็นต้น คานวณตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน การเมืองและการ
บริหาร หน้า 88 ข้อ 22
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42,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย หน้า 78 ข้อ 2

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุง
ลาย เช่น ค่า อาหาร เครื่องดื่ม ค่าน้ามันพ่นหมอกควัน ค่าน้ามันรถยนต์ใน
การขน อุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงานพ่นหมอกควัน ค่าน้ายาเคมี ค่าทรายอะ
เบท ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่น เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย หน้า 78 ข้อ 1
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัด
กองช่าง ดังนี้
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
(2) ผู้ช่วยวิศวกร จานวน 1 อัตรา คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัด กอง
ช่าง คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินเบี้ยกันดาร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยกันดารพนักงานส่วนตาบล สังกัดกองช่าง ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท จานวน 4 อัตรา
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่างหรือ
ส่วนโยธา
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่าผ่อนชาระ
เงินกู้ ของพนักงานส่วนตาบลสังกัดกองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตาบลสังกัด
กองช่าง ตามระเบียบกฎหมายกาหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 88 ข้อ 22
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จานวน

80,000

บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

170,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 1
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 8
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
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บาท

50,000

บาท

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 10
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ คานวณตั้งงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่า
สาธารณูปโภค กรณี เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 9

หน้า : 36/50

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:57

ค่าวัสดุ

รวม

70,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถูพื้น ตะแกรง
เอกสาร น้าดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง เครื่องคานวณเลข (Calculators) ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 11

30,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ากลั่น สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ไข
ควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ประแจ
ต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 13

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจาน
รองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อ
เนื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 16

20,000

บาท

หน้า : 37/50

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:57

งบลงทุน

รวม

446,000

บาท

รวม

446,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่
1. เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถตักหน้าขุดหลัง รถJCB 100,000
บาท
2. ปรับปรุงโรงอาหาร อบต.ห้วยชมภู ตั้งไว้ 146,000 บาท
3. ปรับปรุงอาคารที่พัก พนง.ส่วนตาบล ตั้งไว้ 138,000 บาท
4. ซ่อมแซมจุดเชื่อมต่อถนนสายหลัก ทางขึ้น อบต.ห้วยชมภู ตั้ง
ไว้ 62,000 บาท เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 9
งานไฟฟ้าถนน
รวม

446,000

บาท

6,612,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์

งบดาเนินงาน

รวม

416,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

416,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น ฟิวล์ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอร์ตไวท์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 86 ข้อ 12

10,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอย่างการจาแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ไม้ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล๊
อก สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 19

100,000

บาท

หน้า : 38/50

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:57

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล และอานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน หรือน้ามันที่ใช้
ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุนจากหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ 3 หมู่ 4
หมู่ 7 และหมู่ 11 ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยคานวณจากฐาน
ข้อมูล ดังนี้
(1) สาหรับรถไถ JCB รถไถฟาร์ม เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล และอานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ตั้ง
ไว้ 14,000 บาท
(2) สาหรับกรณีที่หมู่บ้าน ขอรับการสนับสนุนจากเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการสัญจร และอื่นๆ ตั้งไว้ 292,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 87 ข้อ 14
งบลงทุน
รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

306,000

บาท

บาท
6,196,000 บาท
6,196,000

จานวน

500,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 จานวน 4 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านนายนาคือ วนาลีโกศล (บ้านเลขที่ 2) สิ้น
สุด บ้าน นส.ศลิลา ขุ่นเขาเกรียงไกร (บ้านเลขที่ 39) ขนาดกว้าง 3
เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 252 ตร.ม.
จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนางอาหมี่มะ ตาหมี่ (บ้านเลขที่ 36) สิ้นสุด สวย
กาแฟนายมานพ แสนหมี่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.
จุดที่ 3 เริ่มต้นบ้านนางอุมาพร เลิศชัยสมบัติ (บ้านเลขที่ 141) สิ้น
สุด บ้านนางอาซามะ ตาหมี่ (บ้านเลขที่ 76) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
จุดที่ 4 เริ่มต้นบ้านนายไพรัช แซ่ย่าง (บ้านเลขที่ 100) สิ้นสุดหน้าสานัก
สงฆ์ห้วยส้าน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 60 ข้อ 1
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ดังนี้ จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนาย
อาฉ่า แซตูกู่ (บ้านเลขที่ 221) สิ้นสุด หน้าบ้านนางบูเออ เบเซกู่ (บ้านเลข
ที่ 71) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 60 ข้อ 2
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178,000

บาท

239,000

บาท

จานวน

371,000

บาท

จานวน

71,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สูง
12 เมตร จานวน 1 จุด จุดก่อสร้างบริเวณหน้าโบสถ์นาซารีน (หาด
ยาว) ตามแบบที่อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 63 ข้อ 9
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
จานวน

500,000

บาท

(3) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 3

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.แบบเหลี่ยม ม.3 ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร จุดก่อสร้าง หย่อมบ้าน
เย้า (47Q564755.17 2202529.70) บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตาม
แบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 63 ข้อ 10
(4) โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามแบบ
ที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย จานวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายอาปา อาซังกู่ (หย่อมบ้าน
ใหม่) (พิกัด : 47Q564237.21 2202205.45)
จุดที่ 2 บริเวณหน้าหอประชุมประจาหมู่บ้าน (หย่อมบ้าน
เย้า) (พิกัด :47Q564893.34 2202442.58)
จุดที่ 3 บริเวณหน้าศาลาหมู่บ้าน (หย่อมบ้าน
เยซู) (พิกัด :47Q565075.42 2202480.10)
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 63 ข้อ 9
(5) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 4
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 4 จานวน 2
จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณโค้งสองศอก (บ้านผาลั้ง)
จุดที่ 2 หน้าบ้านนายจะลา ไอแตะ (บ้านแสนต่อ)
ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 63 ข้อ 11

(6) โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 จานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายโธมะ ไ ่อ่คา (บ้านเลขที่ 204) ถึงหน้า
บ้านนายปะแต๋ กูตี๋ (บ้านเลขที่ 197) ขนาดว้าง 4 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นหน้าสวนลิ้นจี่นายสมสิทธิ์ จรรยากวิน ถึงสวนข้าวโพด
นายสมสิทธิ์ จรรยากวิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 เมตร
ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 70 ข้อ 44
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(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 จานวน 1 จุด คือ
จุดเริ่มต้น ต่อจากถนน คสล.เดิม ปีงบฯ 2560 สิ้นสุด
ที่ พิกัด 47Q0554413,2208022 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 61 ข้อ 3
(9) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.หมู่ที่ 7
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.หมู่ที่ 7 จานวน 3 ถัง ดังนี้
จุดที่ 1 ถังเก็บน้า คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2
เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถังเก็บน้าเดิมข้างบ้านนายอาเวย ฮาเยกุ
จุดที่ 2 ถังเก็บน้า คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2
เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลเจ้าจีน
จุดที่ 3 ถังเก็บน้า คสล.แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 3
เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโยสถ์คริสจักรบ้านปางขอน
ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 63 ข้อ 12
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 7
จานวน
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 7 จานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 รางระบายน้า แบบตัวยู ขนาดปากรางกว้าง 0.4 เมตร ระยะ
ทาง 32.50 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้า คสล.ขนาดกว้าง 0.25
เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นจากหน้าร้าน นส.สุภา
พร แซ่พ่าน ถึง บ้านนายอาแหละ อุยแม
จุดที่ 2 รางระบายน้า แบบตัววี ขนาดปากกว้าง 0.8 เมตร ก้นกว้าง 0.4
เมตร ระยะทาง 39 ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร จุดเริ่มต้นจาก บ้านนายอา
แหละ อุยแม ถึง สวนกาแฟนายพรพจน์ แซ่เติ๋น
ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 64 ข้อ 17
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 จานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 เริ่มต้นหน้าบ้านนายพิชัยภูสิทธิ์ สุวินมณี ถึง บ้านนางนาอื่อ ไอ่
สอ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.
จุดที่ 2 เริ่มต้นจากต้นสวนลิ้นจี่นายไวภพ แลปาย ถึงท้ายสวนลิ้นจี่ นายไว
ภพ แลปาย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 115 หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 61 ข้อ 4

600,000
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442,000

บาท

98,000

บาท

600,000

บาท
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12 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 9

179,000

บาท

300,000

บาท

500,000

บาท

จานวน

459,000

บาท

จานวน

127,000

บาท

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 9 จานวน 1
ถัง ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร จุดก่อ
สร้าง บริเวณข้างแทงก์น้าเก่าใกล้ศาลเจ้า
ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 64 ข้อ 13
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 โดยมีจุดเริ่มต้นต่อจาก
ถนน คสล.เดิม (ปีงบฯอบต.2560) ตรงที่นานางจี ไอคา จุดสิ้นสุดบริเวณ
หน้าร้านค้าปประชารัฐ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 113
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 61 ข้อ 5
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 จานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 เริ่มต้นจากหน้าบ้านนายจะยอ ปุจู ถึง หน้าบ้านนายถวิล ขวัญเรือง
รอง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.
จุดที่ 2 เริ่มต้นจากหน้าบ้านนายจะอื่อปอย จะบุ ถึง หน้าบ้านนายแมะเตอ
จะตี๋ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 387.50 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 62 ข้อ 6
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 จานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 เริ่มต้นจากหน้าบ้านนางอาลอ โพเมียกู่ ถึง หน้าบ้านนางบูนนุง เพ
เมียกู่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.
จุดที่ 2 เริ่มต้นจากท้ายสวนลิ้นจี่นายอาซัง เวยยือ ถึง สวนลิ้นจี่นายอา
เจ เว่ยยือกู่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 62 ข้อ 7
16 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าแบบกลม หมู่ที่ 11
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.แบบกลม หมู่ที่ 11 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 3 เมตร จานวน 1 ถัง จุดก่อสร้างบริเวณบ้านห้วย
ม่วง ใกล้แทงก์น้าเดิม
ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 70 ข้อ 45
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จานวน

152,000

บาท

โครงการจัดทาป้าบบอกทางเข้าหย่อมบ้าน หมู่ที่ 9
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ายชื่อหย่อมบ้าน ของหมู่ที่ 9 พร้อมติด
ตั้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าขนส่ง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง
ป้ายชื่อหมู่บ้าน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 72 ข้อ 56

21,000

บาท

โครงการจัดทาป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

จานวน

21,000

บาท

จานวน

238,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จานวน 1 จุด โดยเริ่มต้นจาก
บ้านนายอาแป เมอแลกู่ (พิกัด : 47Q564203.42 2201972.15) ถึง
ป่าช้าบ้านใหม่ (พิกัด : 47Q564239.60 2201926.14) ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไ ่ม่น้อยก
ว่า 240 ตร.ม.ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 71 ข้อ 55

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ายชื่อทางเข้าหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 4 พร้อม
ติดตั้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าขนส่ง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 72 ข้อ 56
โครงการติดตั้งการ์ดเรลกันตกข้างทาง ถนนทางขึ้น อบต.ห้วยชมภู
- เพื่อเป็นค่าติดตั้งการ์ดเรลกันตกข้างทาง ถนนทางขึ้น อบต.ห้วยชม
ภู จานวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ระยะทาง 52 เมตร เริ่มต้นจากสวนกาแฟนายยศสุนทร
จุดที่ 2 ระยะทาง 24 เมตร เริ่มต้นจาก ม่อนหินไหล
จุดที่ 3 ระยะทาง 48 เมตร เริ่มต้นจาก โค้งต้นไทร หรือ
รวมระยะทางทั้ง 3 จุด ไม่น้อยกว่า 124 เมตร
การ์ดเรลกันตกข้างทาง ถนนทางขึ้น อบต.ห้วยชมภู
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS หน้า 67 ข้อ 33
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

30,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ และป้องกัน ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึก
อบรมสาหรับการจัดทาโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนาชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องันบรรเทา
สาธารณภัย หน้า 81 ข้อ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทาและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน

10,000

บาท

10,000

บาท

5,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์ และป้องกัน ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทาและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการเกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบ้านเมืองและการบริหาร หน้า 77 ข้อ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาแผนชุมชน จานวน
แก่ผู้นาชุมชน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนชุมชนแก่ผู้นาชุมชน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการเกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบ้านเมืองและการบริหาร หน้า 77 ข้อ 3
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ จานวน
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการเกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบ้านเมืองและการบริหาร หน้า 83 ข้อ 4

หน้า : 44/50

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:57

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

180,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

160,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

160,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย หน้า 77 ข้อ 4
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ / กลุ่มสตรี / กลุ่มอาชีพ
จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ / กลุ่มสตรี / กลุ่มอาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการฝึกอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย หน้า 77 ข้อ 5
โครงการส่งเสริมและพัฒนศักยภาพกลุ่มสตรี
จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรส่งเสริมและพัฒนศักยภาพกลุ่ม
สตรี เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการ
จัดทาโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย หน้า 77 ข้อ 6

หน้า : 45/50

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:57

40,000

บาท

10,000

บาท

40,000

บาท

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย โครงการส่ง
เสริมการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตามหนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร0118.2/3411
ลว.29 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 20,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร หน้า 91 ข้อ 5

20,000

บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนศักยภาพกลุ่มอาชีพ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรส่งเสริมและพัฒนศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการ
จัดทาโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย หน้า 77 ข้อ 9
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / ผู้ด้อยโอกาส / คนไร้ที่ จานวน
พึ่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ / ผู้ด้อยโอกาส / คนไร้ที่พึ่ง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการฝึกอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย หน้า 77 ข้อ 7
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการ
จัดทาโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย หน้า 77 ข้อ 8
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

20,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
- เพื่ออุดหนุนปกครองอาเภอเมืองเชียงรายตามโครงการดาเนินการและ
สนับสนุนการดาเนินการดาเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2551 ตามหนังสืออาเภอ
เมืองเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0118.2/4921 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 90 ข้อที่ 1

20,000

บาท

รวม

50,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม โครงการการแข่งขันกีฬานัก
เรียนตาบลห้วยชมภู "บัวตองเกมส์" ครั้งที่ 17 ประจาปี 2561 ตามหนังสือ
โรงเรียนห้วยแม่เลี่ยม ที่ ศธ 04043.108/208 ลว 9 กันยายน 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย หน้าที่ 91 ข้อ 6
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม

50,000

บาท

100,000

บาท

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสภานที่ ทาซุ้ม ของ
ที่ระลึก และอื่นๆ เป็นต้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัด งานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
การด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หน้า 74 ข้อ 1
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

20,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว จานวน
โดยชุมชน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสภานที่ ทาซุ้ม ของ
ที่ระลึก และอื่นๆ เป็นต้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัด งานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
การด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หน้า 73 ข้อ 5
แผนงานการเกษตร

10,000

บาท

รวม

60,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้าและสถานที่สาคัญใน
เขต ตาบลห้วยชมภู เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร และ วัสดุกล้าไม้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน หน้า 84 ข้อ 4
โครงการสร้างฝายชะลอน้า
จานวน

40,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตาบลห้วยชมภู
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสภานที่ ทาซุ้ม ของ
ที่ระลึก และอื่นๆ เป็นต้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัด งานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
การด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หน้า 73 ข้อ 7

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกป่าต้นน้าและสถานที่สาคัญ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้า ในเขต ตาบลห้วย
ชมภู เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และ ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน หน้า 84 ข้อ 2

หน้า : 48/50

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:58

จานวน

10,000

บาท

รวม

8,370,493

บาท

รวม

8,370,493

บาท

รวม

8,370,493

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ
.ศ. 2533 โดยปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว.22 มกราคม 2557 และหนังสือสานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลว.10 กรกฏา
คม 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 89 ข้อ 32
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น
บันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
ตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้
ดาเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
คานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจานวนผู้สูงอายุ
ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดาเนินการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดาเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 89 ข้อ 32

170,000

บาท

5,654,250

บาท

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวด
ล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และ ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน หน้า 84 ข้อ 1
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:58

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ที่ได้แสดงความจานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามข้อ 18 (2
) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดาเนินการมา
ก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยคานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจานวนคนพิการที่ได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดาเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดาเนินการตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 89 ข้อ 32
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือนเป็นการ
ดาเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานายฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 89 ข้อ 32
สารองจ่าย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณี
จาเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนาไปใช้จ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนร่วม เพื่อปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559และ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 89 ข้อ 32

หน้า : 49/50

1,800,000

บาท

110,000

บาท

225,243

บาท

วันที่พิมพ์ : 7/9/2560 11:07:58

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.255 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุข
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ และ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17
กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สาหรับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณ
สุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ)
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 89 ข้อ 32
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท) โดยคานวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทยกเว้นประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร หน้า 89 ข้อ 32
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