
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี

อําเภอ ปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,750,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,754,300 บาท
งบบุคลากร รวม 5,643,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่นายกอบต./รองนายกอบต. ดังนี
ตําแหน่งนายกอบต.เดือนละ 20,400 บาท ตําแหน่งรองนายกอบต
.จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220 บาท (สํานักงานปลัด)   

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งแก่นายกอบต./รองนายกอบต
.ดังนี ตําแหน่งนายกอบต.เดือนละ 1,750 บาท 
ตําแหน่งรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท (สํานักงานปลัด)    
 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกอบต./รองนายกอบต.ดังนี
ตําแหน่งนายกอบต.เดือนละ 1,750 บาท ตําแหน่งรองนายกอบต
. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท (สํานักงานปลัด)     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต.เดือนละ 7,200
 บาท (สํานักงานปลัด)    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,022,400 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.ดังนี
     1) ตําแหน่งประธานสภาอบต. เดือนละ 11,220 บาท 
     2) ตําแหน่งรองประธานสภาอบต. เดือนละ 9,180 บาท
     3) ตําแหน่งเลขานุการสภาอบต. เดือนละ 7,200 บาท
     4) ตําแหน่งสมาชิกสภาอบต. จํานวน 8 คนๆ ละ 7,200 บาท
(สํานักงานปลัด)     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,936,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,249,520 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ของสํานักงานปลัดอบต.และหน่วยตรวจสอบภายใน หรือ
ตําแหน่งอืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล    (สํานักงาน
ปลัด)    
     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบลของ
สํานักงานปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)    
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลและตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (สํานักงานปลัด)     
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 208,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง สํานักงาน
ปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)    
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,120,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดอบตหรือ
ตําแหน่งอืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล . (สํานักงานปลัด)    
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 127,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดอบต
.เช่น เงินค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,045,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
   
1. เพือเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.ปราณบุรี ตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก  และค่าตอบแทนอืนๆ ฯลฯ
   
2. เพือเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โบนัส)แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลว.29 ก.ย
.2557
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้ สําหรับค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ของหน่วยตรวจสอบภายใน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการได้ ตาม
ระเบียบฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (สํานักงานปลัด)         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้าน แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.2/ว 296 ลง
วันที 25  มกราคม พ.ศ. 2550   (สํานักงานปลัด)     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (สํานักงานปลัด)     
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ค่าใช้สอย รวม 940,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารเข้าปกหนังสือ เย็บเล่มหนังสือ สิงพิมพ์ต่างๆ
ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาทําของ ค่าโมษณาและเผยแพร่ต่าง และค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์(ภาย
ในสํานักงาน) ค่าอัดขยายภาพ ค่าระวางรถบรรทุก และค่าบริการทีจําเป็น
อืนๆ ของสํานักงานปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)     
     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
    1) เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่าย
เป็น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ    ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่าย
ทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนซึงจํา
เป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมา
นิเทศตรวจเยียมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตังจ่ายตามเกณฑ์
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่เกินปีละร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบ
ประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาด
สะสม ของเทศบาล และเงินทีมีผู้อุทิศ จํานวน 20,000 บาท
    2) เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายเพือจ่าย
เป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการ
อืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ ของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน โดยตังตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 2381  ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 จํานวน 20,000 บาท    
    3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญต่างของชาติ ค่าจัด
งาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสังของอําเภอ จังหวัด  กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจ
อํานาจหน้าที จํานวน 50,000 บาท (สํานักงานปลัด)
     
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ
. 2558  (สํานักงานปลัด)    
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2.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้าง อบต.ปราณบุรี

จํานวน 15,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นกับ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 74
 ลําดับที 17 (สํานักงานปลัด)  

3.โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง  
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 15 ลําดับที 42 (สํานักงานปลัด)

4.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 300,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง 
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
      -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 74
 ลําดับที 18 (สํานักงานปลัด)
5.ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
    -เพือตังจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปราณบุรีตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตังสัง
ให้มีการเลือกตังใหม่และกรณีอืนๆ) การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง     
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552    
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 74
 ลําดับที 14  (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของ อบต. เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองปริน เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ โต๊ะเก้าอี ฯลฯ (สํานักงานปลัด)     
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ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  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 ทีถูพืน ตะแกรง
เอกสาร นําดืม เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ กุญแจ เครืองเย็บ
กระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับ
แสง เครืองคํานวณเลข (Calculators) ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สาย
ไฟ ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุทีเกียวข้อง (สํานักงาน
ปลัด)    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  ไม้ถูพืน แปรง ผง
ซักฟอก สบู่ ถ้วย จาน ชาม ช้อน นํายาดับกลิน นํายาทําความสะอาด นํา
ดืม และวัสดุงานบ้านงานครัวอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงานและ
สําหรับยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงาน (สํานักงานปลัด)     
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนทราย กระเบือง ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)     
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หลอดไฟ อะไหล่
รถ ยางรถยนต์ อุปกรณ์ทีเกียวข้อง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)    
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล เบนซิน นํามันเครืองหรือนํามันหล่อลืน ฯลฯ (สํานักงานปลัด)     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น โปรแกรม  แผ่นซีดี และอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,060 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานอบต.และอาคารทีอยู่ในความดูแลของ
อบต. (สํานักงานปลัด)     
     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในกิจการของอบต. (สํานักงานปลัด)    
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นโทรศัพท์ทีใช้ในราชการอบต. (สํานักงานปลัด)    
     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,060 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ของทุกหน่วยงานในสังกัดอบต. (สํานักงาน
ปลัด)    
     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต สํานักงานอบต. (สํานักงาน
ปลัด)     
     

งบลงทุน รวม 2,065,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,065,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือตู้ทํานําร้อนนําเย็นแบบตังพืน จํานวน 6,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทํานําร้อนนําเย็นแบบตังพืน จํานวน 1 ตู้ โดย
ตัวเครืองมีหัวก๊อกจํานวน 2 หัว สามารถทํานําร้อนและนําเย็นสําหรับดืม
ได้
    -เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) เพือความจําเป็นใน
การใช้งาน
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 73
 ลําดับที 7 (สํานักงานปลัด)
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2.จัดซีอตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จํานวน 12,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อย
กว่า 90 x 45 x 180 ซม. จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท 
    -เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) เพือความจําเป็นใน
การใช้งาน
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 10 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.โครงการติดตังเครืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายประจําหมู่
บ้าน หมู่ที 1

จํานวน 498,000 บาท

  -เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโครงการติดตังเครืองกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สายประจําหมู่บ้าน หมู่ที 1 ดังนี
    1) ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) เป็นเครืองส่งสัญญาณและควบคุมการ
ออกอากาศ (Main System) UHF 420.00 MHz จํานวน 1
 เครือง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
    2) ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) เป็นเครืองรับ UHF 420.200 MHz. 
มีซีลยางกันนําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีขัวติดแท่นเป็นโลหะชุบกันสนิม ภาย
ในเครืองเดียวกัน จํานวน 6 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข) 
    -เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เพือความจําเป็นใน
การใช้งาน
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 9 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัด)

2.โครงการติดตังเครืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายประจําหมู่
บ้าน หมู่ที 2

จํานวน 500,000 บาท

  -เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโครงการติดตังเครืองกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สายประจําหมู่บ้าน หมู่ที 2 ดังนี
    1) ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) เป็นเครืองส่งสัญญาณและควบคุมการ
ออกอากาศ (Main System) UHF 420.00 MHz จํานวน 1
 เครือง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเสาส่ง (Self-Support) สูงไม่น้อย
กว่า 15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
    2) ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) เป็นเครืองรับ UHF 420.200 MHz. 
มีซีลยางกันนําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีขัวติดแท่นเป็นโลหะชุบกันสนิม ภาย
ในเครืองเดียวกัน จํานวน 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข) 
    -เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เพือความจําเป็นใน
การใช้งาน
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 6 ลําดับที 15 (สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 12/9/2561  14:21:52 หน้า : 8/42



3.โครงการติดตังเครืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายประจําหมู่
บ้าน หมู่ที 3

จํานวน 500,000 บาท

  -เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโครงการติดตังเครืองกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สายประจําหมู่บ้าน หมู่ที 3 ดังนี
    1) ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) เป็นเครืองส่งสัญญาณและควบคุมการ
ออกอากาศ (Main System) UHF 420.00 MHz จํานวน 1
 เครือง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเสาส่ง (Self-Support) สูงไม่น้อย
กว่า 15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
    2) ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) เป็นเครืองรับ UHF 420.200 MHz. 
มีซีลยางกันนําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีขัวติดแท่นเป็นโลหะชุบกันสนิม ภาย
ในเครืองเดียวกัน จํานวน 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข) 
    -เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เพือความจําเป็นใน
การใช้งาน
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 9 ลําดับที 2 (สํานักงานปลัด)

4.โครงการติดตังเครืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายประจําหมู่
บ้าน หมู่ที 4

จํานวน 498,000 บาท

  -เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโครงการติดตังเครืองกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สายประจําหมู่บ้าน หมู่ที 4 ดังนี
    1) ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) เป็นเครืองส่งสัญญาณและควบคุมการ
ออกอากาศ (Main System) UHF 420.00 MHz จํานวน 1
 เครือง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
    2) ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) เป็นเครืองรับ UHF 420.200 MHz. 
มีซีลยางกันนําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีขัวติดแท่นเป็นโลหะชุบกันสนิม ภาย
ในเครืองเดียวกัน จํานวน 6 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข) 
    -เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เพือความจําเป็นใน
การใช้งาน
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 9 ลําดับที 3 (สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2
 เครือง ราคาเครืองละ  9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
     1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
     2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
     3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
     4) พร้อมใบมีด
    -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 10 ลําดับที 3 (สํานักงานปลัด)
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2.จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 13,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
     1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
     2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
     3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิว
    -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 10 ลําดับที 4 (สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
     1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
     2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
     3) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
     4) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
     5) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
     6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 72
 ลําดับที 2 (สํานักงานปลัด)
2.จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
     1) เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
     2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
     3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อ
นาที (ppm)
     4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
     5) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
     6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
     7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
     8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
     9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
     10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
     11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
     12) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 72
 ลําดับที 3 (สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,481,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,889,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,889,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,145,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีตําแหน่งผู้อํานวยการคลัง/หัวหน้าส่วนการคลังเจ้า/นัก
วิชาการเงินและบัญชี/พนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าหน้าที
บันทึกข้อมูลหรือตําแหน่งอืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วน
ตําบล (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิมสําหรับ
คุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวยการคลัง/หัวหน้าส่วน
การคลัง/นักวิชาการเงินและบัญชี/พนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าพนักงาน
พัสดุ/เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลหรือตําแหน่งอืนตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานส่วนตําบล  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองคลัง 
นักบริหารการคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง นักบริหารงาน อบต. 6 ขึนไป
(กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจําประจําปี และเงินปรับปรุุงเงิน
เดือนประจําปี (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างประจําปีตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
การเงินและบัญชี/ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้/ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ/ผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีการคลังหรืออัตราเพิมตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บ
รายได้/ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการคลังและตําแหน่งอืนหรือ
อัตราเพิมตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง  (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 592,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง  ค่าโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ  ประกาศนียบัตร ฯลฯ 
ให้กับบุคคลทีทําประโยชน์ให้แก่  อบต. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนของ
พนักงาน ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที มท 0808.2 / ว 2550 ลงวันที 21 มิถุนายน 2556 
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที มท 0808.4/ว 1562   ลงวันที  15   พฤษภาคม  2550
   เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 47,300 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้าน แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.2/ว 296 ลง
วันที 25  มกราคม พ.ศ. 2550    และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0808.2/ว954  ลงวันที  21  มีนาคม 2550 (กองคลัง)

         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
    -เเพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือเป็นค่ารับวารสาร  ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน
นอกจากค่าเช่าบ้าน   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่าเบีย
ประกัน     ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังนําประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ
  (กองคลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2558 (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2557 (กองคลัง)     

2.การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของอบต. โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กับโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ฯลฯ        
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 และที
แก้ไขเพิมเติม
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และที
แก้ไขเพิมตาม
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
      -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 75
 ลําดับที 22 (กองคลัง)
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ฯลฯ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1657ลว. 16 กรกฎาคม 2561 เรืองรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1752 ลว. 6 สิงหาคม 2561 เรืองรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้   เช่นค่าจัดซือโต๊ะต่างๆ เก้าอี ตู้
ต่างๆ  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ 
ลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์  นําดืมสําหรับบริการประชาชนใน 
สํานักงาน แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงาน แผ่นป้ายจราจร 
แผ่นป้ายต่างๆ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว.1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
(กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้กวาด แปรงขัด ถ้วยชาม กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง หม้อไฟฟ้า ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว.1248 ลงวัน
ที 27  มิถุนายน 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง  นํามันจารบี  แบตเตอรี ก๊าซหุงต้ม  นํามันก๊าด  ฯลฯ
 เป็นต้น  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ทีมท 0808.2/ว.1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง  นํามันจารบี  แบตเตอรี ก๊าซหุงต้ม  นํามันก๊าด  ฯลฯ
 เป็นต้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ทีมท 0808.2/ว.1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซือกระดาษ  ไม้อัด  สี  พู่กัน และวัสดุทีเกียวข้องกับ
การโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รูปทีได้จากการอัดขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ค่าล้าง
รูป  แผ่นป้ายประกาศ  แผ่นพับ จัดทําป้ายบอก  เขตทางฯลฯ  (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ทีมท 0808.2/ว.1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แผ่นดิสก์ ตลับหมึกเครืองพิมพ์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที
มีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป   
เครืองกระจายสัญญาณแผ่นดิสก์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์เป็นต้น และ
อืน ๆ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที
มท 0808.2/ว.1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  (กองคลัง)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ   ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว.1248 ลงวัน
ที 27  มิถุนายน 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 685,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและอํานวยความสะดวกช่วงเทศกาล
ปีใหม่

จํานวน 25,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเต๊นท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง  
    -เป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2721
 ลงวันที 18 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 59
 ลําดับที 2 (สํานักงานปลัด)     
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2.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและอํานวยความสะดวกช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 25,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเต๊นท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง     
    -เป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2721
 ลงวันที 18 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 59
 ลําดับที 3 (สํานักงานปลัด)     
    

3.โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เช่น ค่าจัดซือวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง       
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 59
 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัด)     

งบลงทุน รวม 435,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 435,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.โครงการติดตังกล้องวงจรปิดจุดสําคัญในหมู่บ้าน จํานวน 420,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิดจุดสําคัญในหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลปราณบุรี จํานวน 3 จุด ประกอบด้วย กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงทีสําหรับติดตังภายนอก
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัวไป ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 2 ล้านพิกเซล จํานวน 3 กล้อง ตู้สําหรับติดตังอุปกรณ์ภายนอกอาคาร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 3 ชุด ระบบสายสัญญาณ Fiber Optic  
ระบบสายสัญญาณและการติดตัง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตัง (ราย
ละเอียดตามภาคผนวก ค)
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 10 ลําดับที 26 (สํานักงานปลัด)     
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
1.จัดซือหัวฉีดปรับฝอยแบบสวมเร็ว จํานวน 3,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดปรับฝอยแบบสวมเร็วขนาดไม่น้อย
กว่า 2.5 นิว จํานวน 1 อัน 
    -เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เพือความจําเป็นใน
การใช้งาน
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 13 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัด)     

2.จัดซือสายส่งนําดับเพลิง จํานวน 8,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 1.5
 เมตร ยาว 20 เมตร จํานวน 2 เส้น ราคาเส้นละ 4,000 บาท
    -เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เพือความจําเป็นใน
การใช้งาน
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 13 ลําดับที 2 (สํานักงานปลัด)     

3.จัดซือท่อดูดนํา จํานวน 4,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือท่อดูดนําขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิว ยาว 5
 เมตร จํานวน 1 เส้น 
    -เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เพือความจําเป็นใน
การใช้งาน
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 13 ลําดับที 3 (สํานักงานปลัด)     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,046,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,779,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,779,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตําแหน่ง ผอ.การกองฯ นักวิชาการศึกษา หรือตําแหน่งอืน
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   ตําแหน่งผอ.การกองฯ  
นักบริหารงาน อบต. 6 ขึนไป (กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 590,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างประจําปี ตําแหน่งต่างๆหรืออัตราเพิมตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง  (กองการศึกษาฯ)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆหรืออัตรา
เพิมตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ) 

งบดําเนินงาน รวม 267,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้าน แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.2/ว 296 ลง
วันที 25  มกราคม พ.ศ. 2550    และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0808.2/ว954  ลงวันที  21  มีนาคม 2550 (กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที คก 0422.3/ว.257 ลงวัน
ที 28  มิถุนายน  2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนลงวันที 9 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
 (กองการศึกษาฯ)
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ
. 2558 (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
    -เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  การจ้างเหมาซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทังค่าสิงของ
และค่าแรงหรือค่าจ้างแรงงานของบุคคลภายนอก เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)  
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้   เช่นค่าจัดซือโต๊ะต่างๆ เก้าอี ตู้
ต่างๆ  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธง
ชาติสิงพิมพ์  นําดืมสําหรับบริการประชาชนใน สํานักงาน แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงาน แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่างๆ (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว
.1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรืองหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือค่าจัดซือหลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ เบรกเกอร์ สายไฟ หม้อแปรง
ไฟลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟนอุปกรณ์อืนๆ (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว.1248
 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้กวาด แปรงขัด ถ้วยชาม กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง หม้อไฟฟ้า ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว.1248 ลงวันที 27
  มิถุนายน 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แผ่นดิสก์ ตลับหมึกเครืองพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วย
หนึงไม่เกิน 20,000 บาท (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว.1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559
 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  (กองการศึกษาฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษาฯ)
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,285,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 922,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 276,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมกับ อปท
.อืน

จํานวน 10,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่ารางวัล ของขวัญ ค่าจัดสถาน
ที ค่าอาหารประกอบเลียง ฯลฯ และอืน ๆ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 55
 ลําดับที 2 (กองการศึกษาฯ)   

2.โครงการส่งเสริมเรียนรู้นอกสถานที (ทัศนศึกษา ศ.พ.ด.) จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่ารางวัล ของขวัญ ค่าจัดสถาน
ที ค่าอาหารประกอบเลียง ฯลฯ และอืน ๆ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 55
 ลําดับที 3 (กองการศึกษาฯ)   

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้การบริหารสถานศึกษา จํานวน 60,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการสือการเรียนการสอนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลปราณบุรี จํานวน  30 คน ๆ ละ 1,700 บาท ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 56
 ลําดับที 8 (กองการศึกษาฯ)
    

4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 196,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปราณบุรี จํานวน  30 คน ๆ ละ 20 บาท  ระยะเวลา 245 วัน  
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 55
 ลําดับที 4 (กองการศึกษาฯ)    
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ค่าวัสดุ รวม 621,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 551,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลจนถึง
ประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน  2  แห่ง        
     1)โรงเรียนบ้านนาห้วย อาหารเสริม(นม) จํานวน 260 วัน จํานวนนัก
เรียน 144 คน เป็นเงิน 277,000.- บาท   
     2)โรงเรียนบ้านหนองกา อาหารเสริม(นม) จํานวน  260  วัน จํานวน
นักเรียน 92 คน เป็นเงิน 177,000.- บาท 
     3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล  อาหารเสริม(นม) ยูเอ
ชที  ชนิดกล่อง  จํานวน 260 วัน  จํานวนนักเรียน  30   คน  เป็น
เงิน  58,000.-  บาท 
     4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล(ศูนย์ที 2 )  อาหาร
เสริม(นม) ยูเอชที  ชนิดกล่อง  จํานวน 260 วัน  จํานวนนักเรียน  20
   คน  เป็นเงิน  39,000.-  บาท
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 55
  ลําดับที 5 (กองการศึกษาฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อ
สร้าง เช่น สี แปรง สว่าน เลือย ปูน ท่อ และวัสดุก่อสร้างอืน ๆ ทีจําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษาฯ)

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่า วัสดุการศึกษา เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สือการเรียนการสอน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราณบุรี  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลปราณบุรี       

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราณบุรี  

งบลงทุน รวม 13,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,100 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 13,100 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) 
แบบ Smart TV ความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x1080 พิก
เซล ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิว
    -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติม (ครัง
ที 2/2561) หน้าที  14 ลําดับที 1 (กองการศึกษาฯ)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,350,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,350,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ดังนี
     1. ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา ตังไว้ 368,000
  บาท เพือจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา ตามโครงการอาหาร
กลางวัน เด็กนักเรียนจํานวน 92 คนๆละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน 
     2. ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์)ตัง
ไว้ 576,000 บาท เพือจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้า
ประชาสรรค์) ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนจํานวน 144
 คนๆ ละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน 
     ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน
     3. ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา ตังไว้ 202,800
 บาท เพือจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกาตามโครงการสนับ
สนุนการพัฒนาการศึกษา
     4. ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์) ตัง
ไว้ 202,800 บาท เพือจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้า
ประชาสรรค์) ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 0020 ลงวัน
ที 6 มกราคา 2552 เรืองการอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0898.2/ว 2611 ลงวัน
ที 4 สิงหาคม 2547 เรือง การตังงบรายจ่ายและการใช้จ่ายงบหมวดเงิน
อุดหนุน อปท.
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 82
 ลําดับที 1 , 2 , 3 และ 4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน  ในสุนัข แมว และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค
ติดต่อจาก สัตว์อืนๆ ป้ายรณรงค์โครงการ ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม  ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 15 ลําดับที 40 (สํานักงานปลัด)     
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2.โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชารัฐ เพือลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 15 ลําดับที 41 (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ สารเคมี สารกําจัดยุง  เพือใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค แก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตรวจสอบคุณภาพนํา ฯลฯ (สํานักงานปลัด)    
      

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,355,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,062,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,062,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตําแหน่งผอ.การกอง นักพัฒนาชุมชน  และ
พนักงานธุรการ หรือตําแหน่งอืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วน
ตําบล (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิมสําหรับ
คุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือตําแหน่งอืนตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานส่วนตําบล  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองฯ นักบริหาร
งาน อบต. 6 ขึนไป (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้าน แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.2/ว 296 ลง
วันที 25  มกราคม พ.ศ. 2550    และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0808.2/ว954  ลงวันที  21  มีนาคม 2550 (กองสวัสดิการสังคม)     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที คก 0422.3/ว.257 ลงวัน
ที 28  มิถุนายน  2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนลงวันที 9 สิงหาคม 2559  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
 ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม)    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2558  (กองสวัสดิการ
สังคม)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบํารุง
รักษาทรัพย์สิน ทีดินและสิงก่อสร้าง  เป็นต้น (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้   เช่นค่าจัดซือโต๊ะ
ต่างๆ เก้าอี ตู้ต่างๆ  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
ยางลบ ลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์  นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ใน สํานักงาน แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงาน แผ่นป้าย
จราจร แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว.1248 ลงวันที 27  มิถุนายน
 2559)  (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที
มท 0808.2/ว.1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559)  (กองสวัสดิการ
สังคม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงเช่นนํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามัน
ดีเซลฯ   เพือใช้กับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ของ อบต. เครืองตัดหญ้าหรือ
ครุภัณฑ์อืนทีใช้นํามันเชือเพลิง (กองสวัสดิการสังคม)    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ เช่น พู่กัน สี ฟิลม์ รูปสี หรือขาวดําทีได้จาการล้าง อัด ขยาย
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที
มท 0808.2/ว.1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559) (กองสวัสดิการสังคม)
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล กระดาษ
ต่อเนือง เมาส์ หมึกหรือผห้าหมึก สําหรับเครืองพิมพ์ และอืน ๆ เกียว
กับคอมพิวเตอร์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว.1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559) (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ทีใช้ใน
ราชการ อบต. (กองสวัสดิการสังคม)   

งบลงทุน รวม 31,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.จัดซือเครืองมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ จํานวน 28,200 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง
    -เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 12 ลําดับที 1 (กองสวัสดิการสังคม)     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 3,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 5 เครือง ราคาเครือง
ละ 700 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
     1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
     2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
     3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
     4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 12 ลําดับที 2 (กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเยียมเยือนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาศ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าเอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 60
 ลําดับที 1  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าเอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ   
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 60
 ลําดับที 2 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,469,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,699,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,699,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนของกองช่าง (กองช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบลของ
กองช่าง (กองช่าง)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (กอง
ช่าง)
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 570,000 บาท
    -เเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างประจําปีหรืออัตราเพิมตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(กองช่าง)
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างของกองช่าง เช่น เงินค่า
ครองชีพชัวคราว ฯลฯ (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 746,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. ตามทีได้รับมอบหมาย และค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบคัดเลือก (กองช่าง) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้าน แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.2/ว 296 ลง
วันที 25  มกราคม พ.ศ. 2550  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0808.2/ว954  ลงวันที  21  มีนาคม 2550  (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที คก 0422.3/ว.257 ลงวัน
ที 28  มิถุนายน  2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนลงวันที  สิงหาคม 2559 (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กอง
ช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ
. 2558 (กองช่าง)
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น (กองช่าง)    

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  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 ทีถูพืน ตะแกรง
เอกสาร นําดืม เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ กุญแจ เครืองเย็บ
กระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับ
แสง เครืองคํานวณเลข (Calculators) แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ
สํานักงาน แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ  (กองช่าง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  อาทิ เช่นหลอดไฟ
สาธารณะ โคมไฟสาธารณะฯ สายไฟ สวิตซ์ไฟ เบรกเกอร์ สายไฟ หม้อ
แปรงไฟลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟนอุปกรณ์อืนๆ  ฯลฯ (กอง
ช่าง)     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  อาทิ เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรง สว่าน เลือย ปูน ท่อ และวัสดุ
ก่อสร้างอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองช่าง) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  อาทิ เพือจ่ายเป็นค่าใช้
ใช้จ่ายเกียวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น  แบตเตอรี  ยางนอก ฯลฯ
  (กองช่าง)
    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงเช่นนํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามัน
ดีเซลฯ  เพือใช้กับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ของ อบต. เครืองตัดหญ้าหรือ
ครุภัณฑ์อืนทีใช้นํามันเชือเพลิง (กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือ
ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของ
ทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ     รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  อาทิ เช่น
กระดาษชาร์ต ป้าย  สี  พู่กัน ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สํานักงาน ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือ
ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของ
ทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ     รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  อาทิ เช่น หมึก
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นดิสก์ สาย
เคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น และอืน ๆ (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ (กองช่าง)  

งบลงทุน รวม 24,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด 
A3

จํานวน 7,100 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
     1) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
     2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
     3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
     4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
     5) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
     6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
     7) สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 11 ลําดับที 1 (กองช่าง)
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2.จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
     1) เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
     2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
     3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อ
นาที (ppm)
     4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
     5) มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
     6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
     7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
     8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
     9) สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา
     10) สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
     11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
     12) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     13) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
     15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม (ครังที 2/2561) หน้าที 11 ลําดับที 2 (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,446,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าปัก
เสาพาดสาย ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้า ประปา ถนน สิงสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 4,346,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,346,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้
แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 (กองช่าง)     
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ค่าชดเชยการปรับราคา (ค่า K) จํานวน 99,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างทีทําสัญญาแบบปรับราคาให้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี 
    -เป็นไปตามหนังสือวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
 (กองช่าง)     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านหัวทุ่ง - บ้านนาย
สากล หมู่ที 3

จํานวน 392,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนบ้านหัวทุ่ง - บ้านนายสากล หมู่ที 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลียข้างละ 0.50
 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 7 ลําดับที 18 (กองช่าง)    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลวย - บ้านนางจอก 
หมู่ที 2

จํานวน 359,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางฉลวย - บ้านนางจอก หมู่ที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 580 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 6 ลําดับที 13 (กองช่าง)    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชุ้น - บ้านนายเกียน 
หมู่ที 4

จํานวน 215,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายชุ้น - บ้านนายเกียน หมู่ที 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 340 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลียข้างละ 0.50
 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 11 ลําดับที 28 (กองช่าง)     
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไบโอดีเซล หมู่ที 7 จํานวน 187,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ไบโอดีเซล หมู่ที 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลียข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 12 ลําดับที 33 (กองช่าง)
     

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายกาวิล - บ้านนายพนม หมู่ที 4 จํานวน 104,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายกาวิล
 - บ้านนายพนม หมู่ที 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00
 เมตร ลูกรังหนาเฉลีย 0.30 เมตร เกรดเกลียบดอัดเรียบพร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 11 ลําดับที 30 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุหลังฉางข้าว หมู่ที 7 จํานวน 800,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุหลังฉางข้าว หมู่
ที 7 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 12 ลําดับที 32 (กองช่าง)
     

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสาย 6 หมู่ที 7 จํานวน 159,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง
เข้าสาย 6 หมู่ที 7 ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลียข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 14 ลําดับที 37 (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายจําปี - บ้านนาพะเนียด หมู่ที 4 จํานวน 233,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนาย
จําปี - บ้านนาพะเนียด หมู่ที 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 545.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลีย 0.15 เมตร เกรดเกลียบดอัด
เรียบ พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 12 ลําดับที 31     
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โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายมานิตย์ - ดอนมะกอก หมู่ที 1 จํานวน 498,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนาย
มานิตย์ - ดอนมะกอก หมู่ที 1 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900
 เมตร หินคลุกหนาเฉลีย 0.20 เมตร เกรดเกลียบดอัดเรียบพร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 2 ลําดับที 1 (กองช่าง)
     

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายอิว หมู่ที 1 จํานวน 408,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนาย
อิว หมู่ที 1 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 725 เมตร หินคลุกหนา
เฉลีย 0.20 เมตร เกรดเกลียบดอัดเรียบพร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 3 ลําดับที 6 (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากศาลา - บ้านผู้ใหญ่สุพล หมู่ที 2 จํานวน 122,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากศาลา - บ้าน
ผู้ใหญ่สุพล หมู่ที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 305.00
 เมตร ลูกรังหนาเฉลีย 0.30 เมตร เกรดเกลียบดอัดเรียบลงท่อระบาย
นํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จํานวน 6 ท่อน พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 5 ลําดับที 12 (กองช่าง)
     

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านนาห้วย หมู่ที 3 จํานวน 300,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
นาห้วย หมู่ที 3 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 8 ลําดับที 20 (กองช่าง)
     

โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนายเสนาะ - บ้านนาย
ประเทือง หมู่ที 7

จํานวน 370,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักนํา คสล
. สายบ้านนายเสนาะ - บ้านนายประเทือง หมู่ที 7 ท่อระบายนํา คสล
. ขนาด 0.40 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 0.80 เมตร ยาว 180 เมตร
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง (ครังที 1/2561) หน้าที 16 ลําดับที 43 (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 820,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 820,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงเพือการพัฒนาชุมชน จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอืน ๆ  ที
เกียวข้องในโครงการฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 63
 ลําดับที 2 (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการครอบครัวแรลลีและแหล่งเรียนรู้ท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอืน ๆ  ที
เกียวข้องในโครงการฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 67
 ลําดับที 1 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรชุมชนตําบลปราณบุรี จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอืน ๆ  ที
เกียวข้องในโครงการฯ
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 63
 ลําดับที 6 (กองสวัสดิการสังคม
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตําบลปราณบุรี จํานวน 200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอืน ๆ  ที
เกียวข้องในโครงการฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 61
 ลําดับที 2 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการเวทีชาวบ้านสร้างสรรค์งานท้องถิน ปี 5 จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอืน ๆ  ที
เกียวข้องในโครงการฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 64
 ลําดับที 8 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าเอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ   
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 63
 ลําดับที 4 (กองสวัสดิการสังคม)
      
โครงการอบรมพัฒนาทักษะหลากอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอืน ๆ  ที
เกียวข้องในโครงการฯ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 64
 ลําดับที 7 (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนําหมู่บ้าน จํานวน 350,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอืน ๆ  ที
เกียวข้องในโครงการฯ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 63
 ลําดับที 3 (กองสวัสดิการสังคม)

วันทีพิมพ์ : 12/9/2561  14:21:52 หน้า : 36/42



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น  ค่า
เครืองแต่งกายนักกีฬา ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกสอน  ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายใน
ขบวนพาเหรดหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ   
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4
 ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) หน้าที 15  ลําดับที 105 (กองการ
ศึกษา)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 150,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา สําหรับให้ประชาชนและ
เยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีทัศนคติในการดําเนินชีวิตทีดี
และห่างไกลยาเสพติดเช่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าเช่าพาหนะ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าโล่
รางวัล ของขวัญรางวัล ค่าวงดุริยางค์ ค่าป้าย ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4
 ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) หน้าที 15  ลําดับที 105 (กองการ
ศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพิธีการ ค่าของขวัญ ค่า
วุฒิบัตร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าติดตังเต็นท์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ  ทีเกียวข้องในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
      -เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4
 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) หน้าที 15  ลําดับที 105 (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพิธีการ ค่าของขวัญ ค่าวุฒิบัตร  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าติดตังเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ ค่า
ป้าย   ทีเกียวข้องในการจัดงานประเพณีแข่งเรือ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 69
 ลําดับที 1 (กองการศึกษาฯ)
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพิธีการ ค่าของขวัญ ค่าวุฒิบัตร  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าติดตังเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ ค่า
ป้าย   ทีเกียวข้องในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 69
 ลําดับที 2 (กองการศึกษาฯ)
โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทีอุปกรณ์การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถาน
ที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในการโครงการจัดงานวันลอยกระทง 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 69
 ลําดับที 3 (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย ค่า
ตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 69
 ลําดับที 4 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่า
วิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ
 ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 69
 ลําดับที 5 (กองการศึกษาฯ)
โครงการอบรมธรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่า
วิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ
 ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564
) หน้าที 69 ลําดับที 6 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท
     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 53
 ลําดับที 3 (สํานักงานปลัด)
2.โครงการป้องกันและกําจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดํา) จํานวน 50,000 บาท
  -เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง (สํานักงานปลัด)     
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557   
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 53
 ลําดับที 3 (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์
พืช ค่าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับปุ๋ย นํายาเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช หรือ
สัตว์ หรือเครืองมือการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียม ฯลฯ และวัสดุการ
เกษตรอืเกษตรอืน ๆ ตามความจําเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ (สํานัก
งานปลัด)      

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,607,500 บาท
งบกลาง รวม 6,607,500 บาท
งบกลาง รวม 6,607,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า
ของพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
ทังหมด เพือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทัง 6 กรณี คือ กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร 
กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ตามกฎหมายกระทรวงกําหนด
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2543 (สํานักงานปลัด)

     
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,440,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60
 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือน
แบบขันบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิมทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ดําเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
 ทีได้ดําเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีราย
ชือผู้มีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  โดยคํานวณจากอัตราเฉลียการเพิมขึน 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้
สูงอายุทีได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจากประกาศบัญชีรายชือฯ โดยดําเนินการจ่าย
เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้องเป็น
การดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพือรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คน
พิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด ทีได้แสดงความจํานงโดยการขอ
ขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพิมทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการตามข้อ 18 (2
) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ทีได้ดําเนินการมา
ก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชือผู้มีสิทธิ
รับเงินเบียความพิการ ประจําปีงบประมาณ 2562 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลียการเพิมขึนสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการทีได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินจากประกาศบัญชีรายชือ  โดยดําเนินการจ่ายเงินเบียความพิการ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ
. 2559 รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง เป็นการ
ดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 คนละ 800
 บาท จํานวน 12 เดือน (โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)ทีได้รับการอนุมัติตาม
ระเบียบฯ ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน (กองสวัสดิการสังคม)
 
      

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่
ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็น
อยู่ยากจนหรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลียงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 
ต่อเดือนครบทัง12เดือน เป็นการดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 
มาตรา16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขันตอนการกระจายอํานายฯ 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 คนละ 500
 บาท จํานวน 12 เดือนทีได้รับการอนุมัติตามระเบียบฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)
 
       

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี  
โดยนําไปใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม เพือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที  12
 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 4072 ลงวันที  15 กรกฎาคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที  6 มิถุนายน  
2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2541  การอนุมัติใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจหน้าที
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 19 (สํานักงานปลัด)     
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ปราณบุรี (สปสช.) จํานวน 90,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลปราณบุรี(สปสช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพือการดูแล-
สขุภาพของประชาชนนในหมู่บ้านให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า (อบต.ขนาด
กลางสมทบในอัตราร้อยละไม่น้อยกว่า 40 % ของงบประมาณทีสํานัก
งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 5 ราชบุรี จัดสรรมา
ให้ (สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ขนาดกลาง)  (สํานักงานปลัด)

 
(2) ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราณบุรี จํานวน 150,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราณบุรี  โดยยึด
หลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1
 ส่วน และรัฐบาล  1 ส่วน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม  2553  (กอง
สวัสดิการสังคม)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 207,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ  ในอัตราร้อยละหนึง
ของการประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณทัว(กบท.)ไปโดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินจ่ายขาด
เงินสะสม   (สํานักงานปลัด)
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