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เรื่อง 

งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ขององคการบริหารสวนตําบลกระเดียน 

อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 





องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน

เขต/อําเภอ ตระการพืชผล    จังหวัดอุบลราชธานี
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-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล กระเดียน
  เขต/อําเภอ ตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  34130

พืนที 42.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 4,599 คน

ชาย 2,297 คน

หญิง 2,302 คน

ข้อมูล ณ วันที 27 สิงหาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน

อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียนอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียนจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 24,488,104.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,263,411.47 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,475,234.31 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 26,509,211.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 68,530.25 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 19,192.26 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 58,491.62 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 5,710.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,172,450.64 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 15,184,837.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 19,617,034.94 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 7,393,205.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,911,856.19 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,417,033.75 บาท

งบลงทุน จํานวน 21,940.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 873,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 276,500.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน

อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 59,535.28 56,000.00 59,535.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 10,497.20 45,000.00 10,497.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 92,241.10 110,000.00 92,241.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 139,200.00 102,000.00 139,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 301,473.58 313,000.00 301,473.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,156,010.81 13,752,000.00 14,156,007.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,156,010.81 13,752,000.00 14,156,007.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 15,306,572.00 16,582,230.00 16,962,098.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,306,572.00 16,582,230.00 16,962,098.00

รวม 29,764,056.39 30,647,230.00 31,419,578.00
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,310,957.00 9,204,630.00 10,418,965.00

งบบุคลากร 10,080,768.55 13,118,000.00 11,600,316.00

งบดําเนินงาน 4,832,518.95 5,920,600.00 6,608,797.00

งบลงทุน 680,300.00 1,050,000.00 1,140,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,230,547.62 1,269,000.00 1,461,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,135,092.12 30,562,230.00 31,229,578.00

รวม 25,135,092.12 30,562,230.00 31,229,578.00
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ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน

อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน
อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,174,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 430,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,253,973

แผนงานสาธารณสุข 881,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,482,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 149,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 370,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 49,500

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 10,418,965

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 31,229,578
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,689,840 1,794,000 7,483,840

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,399,040 0 2,399,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,290,800 1,794,000 5,084,800

งบดําเนินงาน 2,239,000 368,600 2,607,600

    ค่าตอบแทน 154,000 100,600 254,600

    ค่าใช้สอย 1,365,000 238,000 1,603,000

    ค่าวัสดุ 460,000 30,000 490,000

    ค่าสาธารณูปโภค 260,000 0 260,000

งบลงทุน 46,000 27,000 73,000

    ค่าครุภัณฑ์ 46,000 27,000 73,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

                                             รวม 7,984,840 2,189,600 10,174,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 160,000 232,000 392,000

    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000

    ค่าใช้สอย 110,000 192,000 302,000

    ค่าวัสดุ 0 40,000 40,000

งบลงทุน 0 33,000 33,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 33,000 33,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 0 5,000

    เงินอุดหนุน 5,000 0 5,000

                                             รวม 165,000 265,000 430,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน

อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี
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แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 688,000 2,364,476 3,052,476

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 688,000 2,364,476 3,052,476

งบดําเนินงาน 200,000 1,844,997 2,044,997

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 180,000 1,033,750 1,213,750

    ค่าวัสดุ 10,000 811,247 821,247

งบลงทุน 5,500 0 5,500

    ค่าครุภัณฑ์ 5,500 0 5,500

งบเงินอุดหนุน 0 1,151,000 1,151,000

    เงินอุดหนุน 0 1,151,000 1,151,000

                                             รวม 893,500 5,360,473 6,253,973

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 701,000 0 701,000

    ค่าใช้สอย 651,000 0 651,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

    เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

                                             รวม 701,000 180,000 881,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,064,000 0 1,064,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,064,000 0 1,064,000

งบดําเนินงาน 398,800 0 398,800

    ค่าตอบแทน 68,800 0 68,800

    ค่าใช้สอย 220,000 0 220,000

    ค่าวัสดุ 110,000 0 110,000

งบลงทุน 0 1,019,500 1,019,500

    ค่าครุภัณฑ์ 0 3,500 3,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,016,000 1,016,000

                                             รวม 1,462,800 1,019,500 2,482,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 24,400 60,000 84,400

    ค่าใช้สอย 24,400 60,000 84,400

งบเงินอุดหนุน 65,000 0 65,000

    เงินอุดหนุน 65,000 0 65,000

                                             รวม 89,400 60,000 149,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 200,000 140,000 340,000

    ค่าใช้สอย 150,000 140,000 290,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 200,000 170,000 370,000
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 30,000 10,000 40,000

    ค่าใช้สอย 30,000 10,000 40,000

งบลงทุน 9,500 0 9,500

    ค่าครุภัณฑ์ 9,500 0 9,500

                                             รวม 39,500 10,000 49,500

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,418,965 10,418,965

    งบกลาง 10,418,965 10,418,965

                                             รวม 10,418,965 10,418,965
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แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,174,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 430,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,253,973

แผนงานสาธารณสุข 881,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,482,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 149,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 370,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 49,500

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 10,418,965

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 31,229,578

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552  มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อ
บัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน และโดยอนุมัติของนายอําเภอตระการพืชผล

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 31,229,578 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
31,229,578 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน
อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน

อําเภอ ตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 22,765.00 26,447.00 15,800.00 67.39 % 26,447.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 39,082.38 32,488.28 40,000.00 -18.78 % 32,488.00

     ภาษีป้าย 0.00 600.00 600.00 200.00 200.00 % 600.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 62,447.38 59,535.28 56,000.00 59,535.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 380.00 357.20 0.00 100.00 % 357.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 500.00 450.00 0.00 100.00 % 450.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 50.00 40.00 0.00 100.00 % 40.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 230.00 200.00 1,000.00 -80.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 32,500.00 0.00 35,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 3,100.00 4,300.00 4,000.00 7.50 % 4,300.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 200.00 150.00 0.00 100.00 % 150.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 42,010.00 10,497.20 45,000.00 10,497.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 82,148.30 92,241.10 110,000.00 -16.14 % 92,241.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 82,148.30 92,241.10 110,000.00 92,241.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 1,450.00 1,000.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 61,500.00 120,000.00 100,000.00 20.00 % 120,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 124,360.00 18,200.00 0.00 100.00 % 18,200.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 187,310.00 139,200.00 102,000.00 139,200.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,560,046.31 8,580,668.61 8,600,000.00 -0.22 % 8,580,668.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,707,703.07 1,836,952.51 1,710,000.00 7.42 % 1,836,952.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 57,594.37 59,576.68 60,000.00 -0.71 % 59,576.00

     ภาษีสุรา 0.00 955,786.78 972,285.35 1,000,000.00 -2.77 % 972,285.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 2,055,905.24 2,343,093.30 2,033,000.00 15.25 % 2,343,093.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 33,441.70 39,607.75 35,000.00 13.16 % 39,607.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 32,651.23 30,289.61 35,000.00 -13.46 % 30,289.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 279,751.00 293,537.00 279,000.00 5.21 % 293,537.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,682,909.70 14,156,010.81 13,752,000.00 14,156,007.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 5,734,676.00 15,306,572.00 16,582,230.00 2.29 % 16,962,098.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 5,734,676.00 15,306,572.00 16,582,230.00 16,962,098.00

รวมทุกหมวด 0.00 19,791,501.38 29,764,056.39 30,647,230.00 31,419,578.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน

อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 31,419,578   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 59,535 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 26,447 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 32,488 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีป้าย จํานวน 600 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 10,497 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 357 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 450 บาท

ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 40 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 200 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ตังรับไว้มากกว่ารับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 4,300 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 150 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 92,241 บาท
ดอกเบีย จํานวน 92,241 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 139,200 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 1,000 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 120,000 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 18,200 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,156,007 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,580,668 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,836,952 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 59,576 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีสุรา จํานวน 972,285 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,343,093 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 39,607 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,289 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 293,537 บาท
ตังรับไว้เท่ากับรับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,962,098 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,962,098 บาท

ตังรับไว้มากกว่ารับจริง ปีทีล่วงมาแล้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 514,080 514,080 600,000 -14.2 % 514,800

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 42,120 42,120 70,000 -39.83 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 42,120 42,120 70,000 -39.83 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 93,600 86,400 100,000 -13.6 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 1,670,400 1,713,600 1,800,000 -4.8 % 1,713,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 2,362,320 2,398,320 2,640,000 2,399,040

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,228,807.4 1,248,960 2,068,700 -18.99 % 1,675,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 67,200 76,470 50,000 68 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 100,800 91,000 130,000 -3.08 % 126,000

เงินวิทยฐานะ 0 33,600 42,000 90,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 1,089,720 1,134,600 1,320,000 3.41 % 1,365,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 22,080 15,075 40,000 0 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,542,207.4 2,608,105 3,698,700 3,290,800

รวมงบบุคลากร 0 4,904,527.4 5,006,425 6,338,700 5,689,840

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน

อําเภอตระการพืชผล    จังหวัดอุบลราชธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 4,200 2,800 15,000 233.33 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 75,000 66,000 85,000 -1.18 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 11,880 8,150 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 91,080 76,950 125,000 154,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 541,709 547,182.16 605,000 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดภายใน
อาคารภายนอกอาคาร และเปิด-ปิด  
ศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วน
ตําบลกระเดียน

0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  เย็บเล่ม  
เข้าปก  ล้างอัดรูปภาพและจ้างเหมาทํา
ตรายาง

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความ
สะอาดทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลกระเดียน

0 0 0 0 100 % 96,000

ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนเจ้าหน้าที
ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตําบลกระ
เดียน

0 0 0 0 100 % 96,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 0 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 18,640 23,055 25,000 140 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติใต้
ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ 
อุบลราชธานี

0 57,160 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
การบริหารจัดการองค์กรและบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถินต่อการ
พัฒนาชุมชนด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุขและการส่งเสริมการท่อง
เทียว

0 49,810 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและดูงาน
เพือเพิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 0 247,655 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 125,466 0 150,000 0 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 101,302 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 150,200 166.31 % 400,000

โครงการติดต่อสือสารและรับ - ส่ง 
หนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการเทิดพระเกียรติ องค์พ่อหลวง
ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย 
ผองท้องถินไทยน้อมรําลึก ในพระมหา
กรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0 0 21,354.98 0 0 % 0

โครงการบรมและศึกษาดูงาน
นิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" 0 0 181,250 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง 
การบริหารกิจการและควบคุมการผลิต
ของระบบประปาหมู่บ้าน

0 0 24,375 0 0 % 0

โครงการแสดงความอาลัยและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบตรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามิ
นทราธิราช  บรมนาถบพิตร

0 0 49,760 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการมี
ส่วนร่วมของชุมชนกับการดูแลโบราณ
สถาน

0 19,490 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สําหรับผู้
บริหาร  สมาชิก สภาท้องถิน  หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้นําชุมชน สมาชิกกลุ่ม
อาชีพ พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  และ พนักงานจ้าง ประจําปี  
2560

0 0 151,780 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิม
พูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  สําหรับ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 
2561

0 0 0 70,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 63,369.73 70,918.41 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,123,299.73 1,170,977.55 1,150,200 1,365,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 76,219 75,259 100,000 -30 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 5,000 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 189,290 111,500 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 59,760 35,285 50,000 100 % 100,000

วัสดุอืน 0 64,630 62,254.05 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 394,899 294,298.05 435,000 460,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 186,581.83 241,317.51 250,000 -40 % 150,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 5,375 4,725 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 102,330.58 90,016.86 70,000 -71.43 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 2,637 2,710 5,000 100 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 296,924.41 338,769.37 335,000 260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบดําเนินงาน 0 1,906,203.14 1,880,994.97 2,045,200 2,239,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 0 100,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน  ขนาด  
91.5 x 45.7 x 183  cm.  จํานวน  1  
ตู้  สําหรับใช้งานสํานักงานปลัด (ราคา
ตามท้องตลาด)  

0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาดกว้าง  
0.60 x 1.20 เมตร  สูง  0.75  เมตร  
พร้อมเก้า  จํานวน  1  ชุด  (ราคาตาม
ท้องตลาด)

0 0 0 7,000 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)

0 0 33,600 0 0 % 0

เต็นฑ์ ขนาด 6 เมตร x 4 เมตร 0 0 0 0 100 % 30,000

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิว 0 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า  18.5  นิว)

0 16,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 0 0 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 116,000 37,900 12,000 46,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสํานักงาน (ห้องนายก) 0 0 13,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการปรับปรุงสํานักงาน (ห้องปลัด) 
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสํานักงาน (ห้อง
ปลัด) ตามแบบที อบต.กําหนด

0 0 16,500 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 30,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 116,000 67,900 12,000 46,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 23,000 18,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 5,000 10,000 -100 % 0

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอตระการ
พืชผล โครงการจัดงานรัฐพิธี 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 23,000 23,000 10,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 23,000 23,000 10,000 10,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 6,949,730.54 6,978,319.97 8,405,900 7,984,840

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,056,343.68 1,106,983.55 1,450,000 -11.72 % 1,280,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 790 0 50,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000 50,000 -16 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 211,580 212,700 240,000 0 % 240,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 185,680 209,760 230,000 0.87 % 232,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,496,393.68 1,571,443.55 2,070,000 1,794,000

รวมงบบุคลากร 0 1,496,393.68 1,571,443.55 2,070,000 1,794,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 66,750 72,850 85,000 6.59 % 90,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 66,750 72,850 120,000 100,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 55,450 57,000 150,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 108,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 58,828 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในรเดินทางไปราชการ 0 56,646 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 112,096 115,828 250,000 238,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 13,248 19,321 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 13,248 19,321 40,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 3,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 192,094 207,999 413,000 368,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน 0 4,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน ขนาด 
4 ฟุต 0 3,560 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลือนสูง 0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค   0 16,000 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 24,060 0 0 27,000

รวมงบลงทุน 0 24,060 0 0 27,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 1,712,547.68 1,779,442.55 2,483,000 2,189,600

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 8,662,278.22 8,757,762.52 10,888,900 10,174,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 61,360 0 0 0 % 0
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2562 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2562

0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 61,360 0 0 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 35,840 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 35,840 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 97,200 0 0 160,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอ 
โครงการศูนย์อํานวยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 5,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 97,200 0 0 165,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 267,333.72 454,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ
บรรทุกนําดับเพลิงเอนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 96,000
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถ
บรรทุกนํา ดับเพลิงเอนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 96,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 267,333.72 454,000 192,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 34,400 0 0 % 0

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 19,000 10,000 300 % 40,000

วัสดุอืน 0 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 58,400 10,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 325,733.72 464,000 232,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บชุดดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

หัวฉีดนําดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 33,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 33,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 5,000 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 5,000 5,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 5,000 5,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 330,733.72 469,000 265,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 97,200 330,733.72 469,000 430,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 328,710 1,332,290 1,523,000 -74.85 % 383,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 20,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000 50,000 -4 % 48,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 168,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 225,840 1,026,360 1,444,000 -82.2 % 257,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 42,000 -100 % 0

เงินอืนๆ 0 90,690 160,740 250,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 687,240 2,573,390 3,497,000 688,000

รวมงบบุคลากร 0 687,240 2,573,390 3,497,000 688,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 12,600 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,740 4,270 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 3,740 4,270 47,600 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 60,700 39,300 50,000 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 0 100 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 35,967 21,224 50,000 20 % 60,000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรือง  
บทบาทหน้าทีคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็ก

0 0 4,950 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 96,667 65,474 100,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 8,978 8,872 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 8,978 8,872 20,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 109,385 78,616 167,600 200,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000  บีทียู  รวม
ค่าติดตัง  จํานวน  2  เครือง (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมกราคา 
2561)

0 0 0 64,800 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน ขนาด 
91.5*45.7*183  CM 0 0 4,500 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 0 0 0 0 100 % 5,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 4,500 64,800 5,500

รวมงบลงทุน 0 0 4,500 64,800 5,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 796,625 2,656,506 3,729,400 893,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 1,220,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 1,132,476

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 12,000

เงินอืนๆ 0 72,690 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 72,690 0 0 2,364,476

รวมงบบุคลากร 0 72,690 0 0 2,364,476

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 118,650 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเดียน 0 50,000 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง 0 155,000 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ภาราวาส   

0 230,000 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
สระบัว   

0 120,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวัเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการทัศนศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาและเพิม
ศักยภาพครูและครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 0 0 13,880 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 207,400 816,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 0 0 0 0 100 % 195,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนัก
เรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0 0 0 0 100 % 84,750

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 0 0 0 0 100 % 563,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา 0 0 597,800 0 0 % 0

โครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กก่อน
ปฐมวัย 0 0 34,510 50,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อน
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการครูผู้
ดูแลเด็ก 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 673,650 953,590 1,006,000 1,033,750

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 816,001.36 830,429.26 820,000 -1.07 % 811,247

รวมค่าวัสดุ 0 816,001.36 830,429.26 820,000 811,247

รวมงบดําเนินงาน 0 1,489,651.36 1,784,019.26 1,826,000 1,844,997
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเดียน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนาม
เด้็กเล่นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ภาราวาส

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็ก
เล่นศูนย์อบรมเด็ก่อนเกณฑ์ในวัดสระ
บัว

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 40,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 40,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 1,195,000 1,188,000 1,139,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระเดียน  
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระเดียน 
โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 392,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหว้า โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหว้า โครงการ
อาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 396,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียง (ตุ อุปถัมภ์) 
โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 348,000
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียง(ตุ อุปถัมภ์) 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0 1,195,000 1,188,000 1,139,000 1,151,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,195,000 1,188,000 1,139,000 1,151,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 2,757,341.36 2,972,019.26 3,005,000 5,360,473

รวมแผนงานการศึกษา 0 3,553,966.36 5,628,525.26 6,734,400 6,253,973

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 411,000 0 70,058 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกุ้ชีพ 0 0 0 0 100 % 576,000

ค่าจ้างเหมาสํารวจและขึนทะเบียนสุนัข
และแมว 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข็มแข็งและยังยืน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการจัดการสิงปฏิกูล
และมูลฝอยตามหลักการ 3ช. 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจําปี 
2562

0 0 0 0 100 % 30,000
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สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 22,242 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 411,000 0 92,300 651,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 11,004.5 0 10,000 400 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 11,004.5 0 10,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 422,004.5 0 102,300 701,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 0 0 0 1,000,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 1,000,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 1,000,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 67,500 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 67,500 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 67,500 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 489,504.5 0 1,102,300 701,000
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

1.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 1 บ้านกระเดียน 0 0 0 0 100 % 20,000

2.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 2 บ้านกระเดียน 0 0 0 0 100 % 20,000

3.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 3 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 100 % 20,000

4.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 4 บ้านเล้ากลาง 0 0 0 0 100 % 20,000

5.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 5 บ้านเวียง 0 0 0 0 100 % 20,000

6.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 6 บ้านลาด 0 0 0 0 100 % 20,000

7.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 7 บ้านชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

8.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 8 บ้านเหล่า 0 0 0 0 100 % 20,000

9.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 9 บ้านเวียง
สวรรค์

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 180,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 0 180,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 489,504.5 0 1,102,300 881,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัด
อุบลราชธานี โครงการจัดงานกาชาด
และกิจกรรมการกุศล

0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอตระการ
พืชผล โครงการจัดงานกาชาดและ
กิจกรรมการกุศล

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 20,000 20,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 20,000 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 558,940 577,560 700,000 -4.29 % 670,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 20,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000 50,000 -16 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 262,200 272,880 300,000 0.67 % 302,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 43,380 37,070 40,000 25 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 906,520 929,510 1,110,000 1,064,000

รวมงบบุคลากร 0 906,520 929,510 1,110,000 1,064,000
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 24,000 24,000 30,000 -4 % 28,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 14,000 14,970 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 38,000 38,970 95,000 68,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 32,950 9,300 100,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 120,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 24,976 10,900 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 57,926 20,200 140,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 3,547 12,922 20,000 -50 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 3,547 12,922 20,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 0 99,473 72,092 255,000 398,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 1,005,993 1,001,602 1,365,000 1,462,800
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 148,840 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 148,840 0 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 121,883 94,480 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 121,883 94,480 100,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 270,723 94,480 100,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะสายเหล็กไนล่อน 0 0 0 0 100 % 3,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 0 0 7,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเข็มขัดปืนนิรภัย 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,900 10,000 3,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตังถังนําไฟเบอร์กลาส ขนาด 
2,500 ลิตร พร้อมปัมนําอัตโนมัติ  
ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ และ
อุปกรณ์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
นกระเดียน ตามแบบที อบต.กําหนด

0 25,200 0 0 0 % 0
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ค่าติดตังถังนําไฟเบอร์กลาส ขนาด 
2,500 ลิตร พร้อมปัมนําอัตโนมัติ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ และ
อุปกรณ์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เวียง  ตามแบบที อบต.กําหนด

0 25,200 0 0 0 % 0

ค่าติดตังถังนําไฟเบอร์กลาส ขนาด 
2,500 ลิตร พร้อมปัมนําอัตโนมัติ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ และ
อุปกรณ์ สําหรับศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดภาราวาส  ตามแบบที อบต
.กําหนด

0 25,200 0 0 0 % 0

ค่าติดตังถังนําไฟเบอร์กลาส ขนาด 
2,500 ลิตร พร้อมปัมนําอัตโนมัติ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ และ
อุปกรณ์ สําหรับศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดสระบัว  ตามแบบที อบต
.กําหนด

0 25,200 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าต่อเติมโรงจอดรถ 0 0 0 28,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถังนําใสพร้อมโรงสูบนํา บ้าน
นาหว้า หมู่ที 3 ขนาด 
3.00*3.00*2.00 เมตร ตามแบบที อบ
ต.กําหนด

0 153,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 1 เส้นหนองแวง 0 0 0 0 100 % 118,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 เส้นดอนกวาง 0 0 0 0 100 % 118,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 3 เส้นห้วยกลอย 0 0 0 0 100 % 118,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 เส้นทิศเหนือบ้าน 0 0 0 0 100 % 118,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 เส้นทิศตะวันตกบ้าน 0 0 0 0 100 % 118,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 เส้นหน้าบ้านนายเจริญ 0 0 0 0 100 % 118,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 7 เส้นไปบ้านนาหว้า 0 0 0 0 100 % 118,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 เส้นโคกโคลนโลน 0 0 0 0 100 % 118,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที 2 บ้า
นกระเดียน ซอยบ้านนางอนงค์  รูปคม 
ช่วงที 1 ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  
66.00  เมตร หนา  0.50  เมตร และ
ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว  
12.00  เมตร และหนา 0.50  เมตร 
รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  133.50  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลียปรับแต่ง

0 0 16,500 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดกลาง 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6 นิว  ลึก  42  
เมตร ตามแบบที อบต.กําหนด

0 0 85,500 0 0 % 0

โครงการจัดทําโครงป้ายเหล็ก 0 29,500 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที  7 บ้านชาติ  ขนาดท่อ 1.50*1.00  
เมตร (มอก)  จํานวน  12  ท่อน  พร้อม
เทผนังด้านหน้าและด้านหลัง

0 0 110,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.หมู่ที 1 
บ้านกระเดียน ซอยบ้านนางสมใจ  สม
สุวรรณขนาดท่อ 0.30*1.00  เมตร 
ยาว 89  เมตร พร้อมบ่อพัก 9 บ่อและ
ยาแนว 

0 0 121,000 0 0 % 0

โครงการว่างท่อระบายนํา หมู่ที 8 เส้น
ศาลากลางบ้าน 0 0 0 0 100 % 72,000

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 8 บ้านเหล่า ซอยหน้าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  ขนาดท่อ 
0.30*1.00  เมตร   ระยะทางยาว  85  
เมตร  พร้อมบ่พัก  9  บ่อ และยาแนว

0 0 89,000 0 0 % 0
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โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 บ้านเวียงสวรรค์ ซอยบ้าน
นายหาญ  แก่นทาลุน  ขนาดท่อ 
0.20*1.00  เมตร  ยาว  55  เมตร  
พร้อมบ่อพัก  5  บ่อ และยาแนว

0 0 70,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 3 
บ้านนาหว้า สายทางบ้านนาหว้า-บ้าน
โนนสําราญ

0 0 59,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 3 
บ้านนาหว้า สายทางบ้านนาหว้า-โสกงู
ใหญ่ 

0 0 49,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเวียง  หมู่ที 5 0 0 0 72,000 -100 % 0

ปรับปรุงสนักงาน (กองช่าง) 0 9,700 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 293,000 600,000 100,000 1,016,000

รวมงบลงทุน 0 293,000 607,900 110,000 1,019,500

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 563,723 702,380 210,000 1,019,500

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 1,569,716 1,703,982 1,575,000 2,482,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 2,280 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการประชุมประชาคมท้องถิน 
ประจําปี 2562 0 0 0 0 100 % 24,400

รวมค่าใช้สอย 0 2,280 0 10,000 24,400

รวมงบดําเนินงาน 0 2,280 0 10,000 24,400
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัด
อุบลราชธานี ตามโครงการศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

0 0 0 0 100 % 25,000

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอตระการ
พืชผล ตามโครงการขับเคลือนนโยบาย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 65,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 65,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 2,280 0 10,000 89,400

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ
สําหรับสตรี  ผู้พิการและผู้สนใจทัวไป    
 

0 19,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาและงานวันรัฐพิธี 0 0 2,500 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาหรืองานวันรัฐพิธี  0 2,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคัดแยก
ขยะ 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้สูงอายุ 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากต้นกก 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในชุมชน ประจําปี 2559 0 19,100 0 0 0 % 0

43



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการจัดทําดอกไม้จันทน์ถวายใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ประจําปีงบประมาณ 
2560

0 0 8,900 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน หลักสูตรการทําพิมเสนนํา
และการทําการะบูน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน หลักสูรการทําขนมครอง
แครงกรอบ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 20,000

ประกวดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอ
เพียง 0 0 44,150 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 40,600 55,550 70,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 46,729 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 46,729 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 87,329 55,550 70,000 60,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000 14,547.62 65,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 14,547.62 65,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 14,547.62 65,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 107,329 70,097.62 135,000 60,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 109,609 70,097.62 145,000 149,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 0 0 149,900 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมและฝึก
ทักษะด้านกีฬา  0 49,850 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 0 149,986 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 0 0 0 100,000 50 % 150,000

โครงการอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะ
ด้านกีฬา 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 199,836 149,900 130,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 49,684 49,624 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 49,684 49,624 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 249,520 199,524 180,000 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซืออุปกรณ์บริหารแขน - หน้าอก 
หัวไหล่ (แบบถ่าง – หุบยกตุ้มนําหนัก) , 
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า (แบบจักรยานนัง
ปัน) , อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง 
(แบบดึงยกตุ้มนําหนัก) , อุปกรณ์
บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับ
เท้า) , อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่ 
(แบบนังและยืน) รวมค่าติดตัง

0 59,984.2 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,984.2 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 59,984.2 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 309,504.2 199,524 180,000 200,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 0 13,600 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอย
กระทง 0 110,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสืบสานงานประเพณีบุญเดือน
หก 0 0 77,250 0 0 % 0

โครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง 0 0 0 19,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน 0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 13,600 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 123,600 90,850 49,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0 123,600 90,850 49,000 140,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

อุดหนุนเทศบาลตําบลตระการพืชผล 
ตามโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 
ประจําปี 2562

0 0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 35,000 0 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 35,000 0 60,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 35,000 0 60,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 158,600 90,850 109,000 170,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 468,104.2 290,374 289,000 370,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพือเทิดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

0 0 10,350 0 0 % 0

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการ
เกษตร 0 0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมัน
สําปะหลัง 0 19,362 0 0 0 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพมันสําปะหลัง 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการเพิมพืนทีสีเขียวเพือลดโลกร้อน 0 0 0 7,000 -100 % 0

โครงการเลียงสุกรปลอดภัย ใส่ใจสิงแวด
ล้อม 0 0 0 7,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวะภัณฑ์
เพือป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 0 17,050 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการปรับปรุงและพัฒนา
ทีดินทําการเกษตร 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตร 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเกษตรกรผู้เลียงปลานํา
จืด 0 7,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมปศุสัตว์อาสาประจําตําบล
กระเดียน 0 0 0 0 100 % 10,000

ปลูกต้นไม้เพิมพืนทีสีเขียว ลดโลกร้อน 0 0 6,990 0 0 % 0

ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการ
เกษตร 0 0 13,720 0 0 % 0

ฝึกอบรมการเพิมประสิทธิภาพการผลิต
มันสําปะหลัง 0 0 5,000 0 0 % 0

หมู่บ้านเล้าสัตว์ปีกปลอดภัย 0 0 6,600 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 63,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 106,412 42,660 34,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 106,412 42,660 34,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 9,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 9,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 9,500

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 106,412 42,660 34,000 39,500

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปลูกต้นไม้ เพิมพืนทีสีเขียว 
เพือลดโลกร้อน 0 6,700 0 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 6,700 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 6,700 0 0 10,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 6,700 0 0 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 113,112 42,660 34,000 49,500

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 90,954 132,847 220,000 -9.09 % 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 6,232,100 6,580,000 11.78 % 7,354,800

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 1,259,200 1,728,000 22.78 % 2,121,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 36,000 36,000 36,000 33.33 % 48,000

สํารองจ่าย 0 747,100 364,800 350,000 -14.29 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 348,000 150,000 250,000 -100 % 0

เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน 0 0 0 0 100 % 150,000

เงินสมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลกระเดียน 0 0 0 0 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 139,080 136,010 140,630 2.8 % 144,565

รวมงบกลาง 0 1,361,134 8,310,957 9,304,630 10,418,965

รวมงบกลาง 0 1,361,134 8,310,957 9,304,630 10,418,965

รวมงบกลาง 0 1,361,134 8,310,957 9,304,630 10,418,965

รวมแผนงานงบกลาง 0 1,361,134 8,310,957 9,304,630 10,418,965

รวมทุกแผนงาน 0 16,424,624.28 25,135,092.12 30,562,230 31,229,578
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน

อําเภอ ตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,229,578 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,984,840 บาท
งบบุคลากร รวม 5,689,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,399,040 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน  2  คนจํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1  คน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,290,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,675,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักงานปลัด จํานวน   5
  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลสามปี (2561-2563) ดังนี
    1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล               จํานวน 1 ตําแหน่ง
    2.หัวหน้าสํานักปลัด                         จํานวน 1 ตําแหน่ง
    3.นักทรัพยากรบุคล                          จํานวน 1 ตําแหน่ง
    4.นักพัฒนาชุมชน                             จํานวน 1 ตําแหน่ง
    5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานัก
งานปลัด จํานวน1 อัตรา จํานวน12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิน ดังนี   
    1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรืองแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดย จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ดัง
นี   
    1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                  จํานวน 1 ตําแหน่ง
    2. หัวหน้าสํานักปลัด                             จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,365,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไปและพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดสํานักงานปลัด จํานวน 7
 อัตรา จํานวน12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ดังนี
 1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                         จํานวน 1 ตําแหน่ง
 2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน         จํานวน 1 ตําแหน่ง
 3. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                      จํานวน 1 ตําแหน่ง
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ                     จํานวน 1 ตําแหน่ง
 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 6. นักการภารโรง                          จํานวน 1 ตําแหน่ง
 7. พนักงานขับรถยนต์                   จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชกฤษฎี หนังสือสังการ และประกาศ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ ให้
แก่ พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสํานัก
ปลัด จํานวน 2 อัตราจํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ดังนี
    1. นักการภารโรง               จํานวน 1 ตําแหน่ง
    2. พนักงานขับรถยนต์              จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว1372 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2558
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รวม 2,239,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จํานวน 50,000 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19 
กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนเงินกู้เพือชําระราคาบ้าน ให้
แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก สังกัดสํานักงานปลัด
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล สังกัด
สํานักงานปลัด ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี 
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,365,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณา/วิดิทัศน์/แผ่นพับ การจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์และ สือสิงพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

งบดําเนินงาน
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ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดภายในอาคารภายนอกอาคาร และเปิด-ปิด  ศูนย์
สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการทําความสะอาดภายในอาคาร ภาย
นอกอาคาร ดูแลรักษา และเปิด-ปิด  ศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระเดียน 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลตามสถานทีราชการ
และภายในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  เย็บเล่ม  เข้าปก  ล้างอัดรูปภาพและจ้างเหมา
ทําตรายาง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  เย็บเล่ม  เข้าปก  ล้างอัดรูปภาพและจ้างเหมา
ทําตรายาง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาดทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
กระเดียน

จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาดทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลกระเดียน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนเจ้าหน้าทีดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตําบลกระ
เดียน

จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนเจ้าหน้าทีดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ต
ชุมชนตําบลกระเดียน  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  สําหรับผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร  เลขานุการนายก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างสังกัดสํานักงาน
ปลัด
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
 (1) ค่ารับรอง     จํานวน   30,000   บาท  
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าสิงพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
กับการเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหนาทีทีเกียวข้องซึง
ร่วมต้อนรับในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียนและค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548
(2) ค่าเลียงรับรอง    จํานวน   20,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม และค่าบริการอืนๆ ทีเกียวกับการ
เลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน,คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทยหรือเป็นการประชุม ระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆและเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง ซึงเข้าร่วมประชุม
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลว.28 ก
.ค.2548
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี    จํานวน 10,000  บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวัน
สําคัญต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสังของ
อําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพักสําหรับผู้
บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  เลขานุการนายก  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างในสังกัดสํานักงานปลัด  สําหรับการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3
) พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานสําหรับการเลือกตังสมาชิกและผู้บริหารท้อง
ถิน อบต.กระเดียน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เลือกตัง,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และรณรงค์การเลือกตัง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการเลือกตัง ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหารท้องถิน พ
.ศ.2545
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที  19 ลําดับที 67
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โครงการติดต่อสือสารและรับ - ส่ง หนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการจัดทําระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2548
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที  19 ลําดับที 68

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิด
ชอบดูแลของสํานักงานปลัด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์ เครืองปรับอากาศ รถส่วนกลาง เครืองถ่าย
เอกสาร ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองใช้สํานักงานสําหรับสํานักงาน
ปลัด  เช่น  กระดาษสําหรับพิมพ์งาน  แฟ้มเอกสาร  ปากกา  ดินสอ  หมึก
ถ่ายเอกสาร  
หมึกอัดสําเนา  หมึกเครืองส่งโทรสาร  สมุดประวัติข้าราชการ  ลวดเย็บ
กระดาษ  ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร   เครืองเย็บกระดาษ  พระบรม
ฉายาลักษณ์  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  แปรง   ไม้กวาด  เข่ง  ผ้าปูโต๊ะช้อนส้อม  แก้วนํา
จานรอง  กระจกเงา  โอ่งนํา  เตาไฟฟ้า กระโถน  หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า  กระติกนําแข็ง  ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน นํามัน
เตา  ถ่าน  ก๊าซ  แก๊สหุงต้ม  นํามันจารบี นํามันเครือง  ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี ฟิล์ม  เม
มโมรีการ์ด  ฟิมล์สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอ
เทป,แผ่นซีดี)  รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการล้างหรืออัด  ขยาย  ภาพถ่าย
ดาวเทียม   ขาตังกล้อง  
ขาตังเขียนภาพ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable  Disk, Compact  Disc ,Digit
al Video Disc  Flash  Drive ) เทปบันทึก
ข้อมูล Reel, Magnetic Tape, CassetteTape,Cartridge  Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนือง  สาย
เคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key  Board)  เมน
บอร์ด  (Main  Board)  เมมโมรีชิป (Memory  Chip)  เช่น  Ram  
เมาส์ (Mouse)  ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  หนังสือพิมพ์รายวัน  วารสารรายสัปดาห์และราย
เดือน  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือน ของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
กระเดียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาประจําเดือนของสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลกระเดียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์พืนฐาน  และโทรศัพท์เคลือนที  ฯลฯ
ประจําเดือนของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าตราดวงไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS)  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรสาร, ค่าวิทยุสือสาร, ค่าสือสารผ่านดาวเทียม, ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสาร
ต่างๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

59



งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เต็นฑ์ ขนาด 6 เมตร x 4 เมตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต๊นท์ ขนาด 6 เมตร x 4 เมตร จํานวน 2 หลังๆ
ละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    1. เป็นเต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 x 6 เมตร มีเสาเหล็กอาบสังกะสี
6 ต้น
    2. โครงเสริมเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75 นิว
    3. แกนกลาง , ข้าง เป็นเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25
 นิว
    4. จัวเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิว
    5. เสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 นิว
    6. ขือเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 นิว
    7. ผ้าใบเต็นท์ชนิดไนล่อน เบอร์ 8000
    8. ท่อเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มม.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที  24 ลําดับที 1
 (ผ08)
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิว จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 4 เครือง ๆละ 4,000
 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1.พัดลมอุตสาหกรรมตังพืน 3 ขา 
    2.ขนาดใบพัด 600mm ใบพัดเหล็ก แข็งแรง ทนทาน 
    3.ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
    4.ตัดไฟอัตโนมัติ เมือมอเตอร์มีความร้อนสูง ถ้าเครืองเย็นลงก็จะทํา
งานต่อได้ทันที 
    5.แรงดันไฟฟ้า 220V 50 Hz กําลังไฟฟ้า 225W กระแส
ไฟฟ้า 1.14 A 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
 ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที  24 ลําดับที 2
 (ผ08)   

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอตระการพืชผล โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอตระการพืชผล ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 1
 หน้าที 79

60



รวม 2,189,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,794,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,794,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง จํานวน  4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลสามปี (2561-2563) ดังนี
 1 ผู้อํานวยการกองคลัง          จํานวน 1 ตําแหน่ง
 2 นักวิชาการเงินและบัญชี      จํานวน 1 ตําแหน่ง
 3 นักวิชาการพัสดุ              จํานวน 1 ตําแหน่ง
 4 เจ้าพนักงานพัสดุ              จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล สังกัด กอง
คลัง จํานวน   1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ดังนี   
    1 ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสัง
การ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553

งานบริหารงานคลัง
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ ลูกจ้าง
ประจํา สังกัดกองคลัง จํานวน  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
ลูกจ้างประจํา ดังนี
 1) เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี     จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชกฤษฎี หนังสือสังการ และประกาศ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ สังกัดกองคลัง จํานวน  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้
กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี
 1) ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้    จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชกฤษฎี หนังสือสังการ และประกาศ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558

งบดําเนินงาน รวม 368,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนเงินกู้เพือชําระราคาบ้าน ให้
แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก สังกัดกองคลัง
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกอง
คลัง ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี 
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549

ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 108,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าคัดลอกข้อมูลทีดิน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
ปรากฏแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที  48   ลําดับที 33

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพักสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลังสําหรับ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองใช้สํานักงานสําหรับกอง
คลัง เช่น  กระดาษสําหรับพิมพ์งาน  แฟ้มเอกสาร  ปากกา  ดินสอ หมึก
ถ่ายเอกสาร  หมึกอัดสําเนา  หมึกเครืองส่งโทรสาร  สมุดประวัติข้า
ราชการ  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  ตะแกรงวาง เอกสาร   เครืองเย็บ
กระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารบานเลือนสูง จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,500
 บาท สําหรับใช้งานในกองคลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
    1.ขนาด ขนาด  91.5 X 45.7 X 183  ซม. 
    2.โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า   0.6  มิลลิเมตร โครงตู้เป็น
แบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN)
    3.กรอบประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6   มิลลิเมตรพับและ
อาร์คขึนรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใสหนา  3   มิลลิเมตร
    4.บานเลือนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
    5.ชันวางเอกสารเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.5   มิลลิเมตร พับ
ขึนรูปเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึนรูปและอาร์คใส่ชันวางของ
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที  24 ลําดับที 3
 (ผ08)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุําไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ราคาและคุณลักษณะพืนฐานกําหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที  24 ลําดับที 7
 (ผ08)   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการปฏิบัติหน้าทีในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าทีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  ทีได้รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.กระเดียน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที 26 ธันวาคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2562 จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าป้าย, ค่าอาหาร,ค่าเครืองดืม, ค่า
วัสดุอบรม ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้า 73  ลําดับที 138

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2562

จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2562
 เช่น ค่าป้าย, ค่านําดืมบริการประชาชน ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 2208  ลงวันที 2 ธันวาคม 2557  
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้าที  73 ลําดับที 140
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รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอ โครงการศูนย์อํานวยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอ โครงการศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้า 83  ลําดับที 12

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 232,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกนําดับเพลิงเอนกประสงค์ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกนําดับเพลิงเอนก
ประสงค์ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถบรรทุกนํา ดับเพลิงเอนกประสงค์ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถบรรทุกนําดับเพลิง
เอนกประสงค์ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเครืองดับเพลิง, ผงเคมีแห้ง ฯลฯ
งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บชุดดับเพลิง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เก็บชุดดับเพลิง จํานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
    1.ขนาด 120 x 35 x 155 ซม. (ขาตังสูง 10 ซม.)
    2.ตัวตู้ผลิตจากเหล็กเบอร์ 18 พ่นสีแดง
    3.มีราวแขวนชุด และชันสําหรับวางอุปกรณ์
    4.ประตูบานสวิง 2 บาน กุญแจล๊อคแบบมีด้ามจับ
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที  25 ลําดับที 6
 (ผ08)  

งบเงินอุดหนุน
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
หัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 1 อัน
โดยมีคุณลักษณะดังนี
 1.หัวฉีดสามารถปรับปริมาณนําได้ 4 ระดับ คือ 
30-60-95-125 GPM และ ปรับ FLASH เพือระบายสิง
สกปรกทีอาจอุดตันออกจากหัวฉีดได้
2.ตัวหัวฉีดทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ นําหนักเบา แข็งแรง
ทนทาน มีด้ามจับแบบด้ามปืน
3.มีคันโยกเปิด – ปิดนํา แบบบอลวาล์ว เปิด-ปิดได้ตามความต้องการ
4.สามารถปรับฉีดนําเป็นลําตรงและฝอยนําได้
5.สามารถใช้กับหัวชักโฟม และท่อโฟมได้
6.ทางนําเข้า เกลียว 1.5 " พร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ 2.5" (ถอดแยกจาก
กันได้)
7.ความยาว 8"
8.ผลิตตามมาตรฐาน FM และ NFPA 1964 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที  25 ลําดับที 8
 (ผ08)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 893,500 บาท
งบบุคลากร รวม 688,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 688,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 383,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม   จํานวน   1 อัตราจํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน ตามแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลสามปี (2561-2563
) ดังนี
       1 ผู้อํานวยกองการศึกษาฯ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ข้าราชการองค์
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล สังกัด กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมจํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิน ดังนี 
 1 ผู้อํานวยกองการศึกษาฯ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 257,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  1
  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ดังนี
 1 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชกฤษฎี หนังสือสังการ และประกาศ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี 
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพักสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองใช้สํานักงานสําหรับกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เช่น  กระดาษสําหรับพิมพ์งาน  แฟ้ม
เอกสาร  ปากกา  ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร  หมึกอัดสําเนา  หมึกเครืองส่ง
โทรสาร  สมุดประวัติข้าราชการ  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  ตะแกรงวาง
เอกสาร   เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 หลังๆ ละ 5,500
 บาท สําหรับใช้งานในกองคลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
    1.ขนาด ขนาด  91.5 X 45.7 X 183  ซม. 
    2.โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า   0.6  มิลลิเมตร โครงตู้เป็น
แบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN)
    3.กรอบประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6   มิลลิเมตรพับและ
อาร์คขึนรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใสหนา  3   มิลลิเมตร
    4.บานเลือนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
    5.ชันวางเอกสารเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.5   มิลลิเมตร พับ
ขึนรูปเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึนรูปและอาร์คใส่ชันวางของ
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที  24 ลําดับที 4
 (ผ08)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,360,473 บาท
งบบุคลากร รวม 2,364,476 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,364,476 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   จํานวน  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน ส่วนตําบลสามปี (2561-2563
) ดังนี
    1.ครู  จํานวน 4 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ข้าราชการองค์
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,132,476 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปสังกัดกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน  2  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ดังนี
 1.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 5 ตําแหน่ง
 2.ผู้ช่วยดูแลเด็ก          จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชกฤษฎี หนังสือสังการ และประกาศ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ ให้
แก่ พนักงานจ้างทัวไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง
ทัวไป ดังนี
        1.ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.3/ว1372 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2558 
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รวม 1,844,997 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,033,750 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทัศนศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาสําหรับเด็กนัก
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถ
โดยสารไม่ประจําทาง ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหารพร้อมนําดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังนี
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 62
 หน้าที 56

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาและเพิมศักยภาพครูและครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาและเพิม
ศักยภาพครูและครูผู้ดูแลเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 57
 หน้าที 55

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
และเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อม
เครืองเสียง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
การแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าขนม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 60
 หน้าที 55

งบดาํเนินงาน
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 195,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระเดียน จํานวน 4 แห่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) อัตราละ 1,700
  บาท/คน แยกเป็น
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเดียน  จํานวนเด็ก 12 คน เป็น
เงิน 20,400 บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง จํานวนเด็ก 43 คน เป็นเงิน 73,100
 บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระบัว จํานวนเด็ก12 คน เป็น
เงิน 20,400 บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดภาราวาส จํานวนเด็ก 48 คน เป็น
เงิน 81,600 บาท
เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 70 หน้า 20

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 84,750 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล
กระเดียน จํานวน 4 แห่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น
1. ค่าหนังสือเรียน จํานวน   15,000 บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเดียน  จํานวน4 คนๆละ200บาท เป็น
เงิน 800 บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง จํานวน  27  คนๆละ 200
บาท เป็น เงิน 5,400  บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดภาราวาส จํานวน 36 คนๆละ200
บาท เป็นเงิน  7,200 บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระบัว  จํานวน 8  คนๆละ200
บาท เป็นเงิน 1,600บาท
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  15,000     บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเดียน  จํานวน 4 คนๆละ200บาท เป็น
เงิน 800 บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง จํานวน  27  คนๆ ละ 200
บาท เป็น เงิน 5,400  บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดภาราวาส จํานวน 36 คนๆละ200
บาท เป็นเงิน  7,200 บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระบัว  จํานวน 8  คนๆ ละ 200
  บาทเป็นเงิน 1,600บาท
3.ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน   22,500    บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเดียน  จํานวน 4 คนๆละ300บาท
เป็น เงิน 1,200 บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง จํานวน  27  คนๆ ละ 300บาท เป็น
เงิน 8,100  บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดภาราวาส จํานวน 36 คนๆละ300
บาท เป็นเงิน 10,800 บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระบัว  จํานวน 8  คนๆ ละ 300
  บาท เป็นเงิน 2,400บาท
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน   32,250    บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเดียน  จํานวน 4 คนๆละ 430บาทเป็น
เงิน 1,720 บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง จํานวน  27  คนๆ ละ 430บาท เป็น
เงิน 11,610  บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดภาราวาส จํานวน 36 คนๆละ 430
 บาท เป็นเงิน  15,480 บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระบัว  จํานวน 8  คนๆ ละ 430
  บาท เป็นเงิน 3,440บาท
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เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 72 หน้า 21

75



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 563,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกระเดียน จํานวน 4 แห่ง แห่ง  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน  อัตรามือละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  245  วัน แยกเป็น
         -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเดียน  จํานวน  12 คนๆละ 20
 บาท ต่อคนต่อวัน จํานวน 245 วัน รวมเป็นเงิน   58,800  บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง จํานวน 43 คนๆละ 20 บาท ต่อคนต่อ
วัน จํานวน 245 วัน รวมเป็นเงิน 210,700 บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดภาราวาส จํานวน  48  คนๆละ 20
 บาท ต่อคนต่อวัน จํานวน 245 วัน รวมเป็นเงิน  235,200 บาท
        -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระบัว จํานวน 12 คนๆละ 20
 บาท ต่อคนต่อวัน จํานวน 245 วัน รวมเป็นเงิน 58,800 บาท
เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 71 หน้า 21

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
ก่อนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัลผู้
เข้าร่วมกิจกรรม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าจ้าง
เหมาจัดเตรียมสถานที ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม ค่า
อาหารนําดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้องในการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังนี
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 72
 หน้าที 57
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ค่าวัสดุ รวม 811,247 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 811,247 บาท
    1 รร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ
.) จํานวน  577,428.80 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม รร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) จํานวน 284 คนๆละ 7.82 บาทต่อ
วัน จํานวน 260 วัน ดังนี
 1. โรงเรียนบ้านกระเดียน จํานวน 98 คนๆละ 7.82 บาท ต่อคนต่อ
วัน จํานวน 260 วัน รวมเป็นเงิน  199,253.6 บาท
 2. โรงเรียนบ้านนาหว้า จํานวน 99 คนๆละ 7.82 บาท ต่อวันต่อ
คน จํานวน 260 วัน รวมเป็นเงิน 201,286.80 บาท
 3. โรงเรียนบ้านเวียง(ตุ อุปถัมภ์) จํานวน 87 คนๆละ 7.82 บาท ต่อคน
ต่อวัน จํานวน 260 วัน รวมเป็นเงิน  176,888.40 บาท
    2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที อปท.จัดตังเองและรับถ่ายโอน  จํานวน 
 233,818 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที อปท.จัดตังเองและรับ
ถ่ายโอน จํานวน 115 คนๆละละ 7.82 บาทต่อวัน จํานวน 260 วัน ดังนี
 1. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเดียน
 จํานวน 12 คนๆละ 7.82 บาท ต่อคนต่อวัน จํานวน 260 วัน รวมเป็น
เงิน 24,398.40  บาท
 2. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง จํานวน 43
 คนๆละ 7.82 บาท ต่อคนต่อวัน จํานวน 260 วัน รวมเป็น
เงิน 87,427.60 บาท
 3. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระ
บัว จํานวน 12 คนๆละ 7.82 บาท ต่อคนต่อวัน จํานวน 260 วัน รวมเป็น
เงิน 24,398.40 บาท
 4. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดภาราวาส
 จํานวน 48 คนๆละ 7.82 บาท ต่อคนต่อวัน จํานวน 260 วัน รวมเป็น
เงิน 97,593.60 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,151,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,151,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระเดียน  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จํานวน 5,000 บาท

เพืออุดหนุนโรงเรียนบ้านกระเดียน ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติด
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 9
 หน้าที 82
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระเดียน โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 392,000 บาท
เพืออุดหนุนโรงเรียนบ้านกระเดียน โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 98
 คนๆละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน จํานวน 200 วัน 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 13
 หน้าที 84
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหว้า โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 5,000 บาท
เพืออุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหว้า ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 10
 หน้าที 83
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหว้า โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 396,000 บาท
เพืออุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหว้า โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 99
 คนๆละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน จํานวน 200
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 14
 หน้าที 84
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียง (ตุ อุปถัมภ์) โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 348,000 บาท
เพืออุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียง (ตุ อุปถัมภ์) โครงการอาหารกลาง
วัน จํานวน 87 คนๆละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน จํานวน 200 วัน 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 15
 หน้าที 84
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียง(ตุ อุปถัมภ์) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 5,000 บาท

เพืออุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหว้า ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 11
 หน้าที 83

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 701,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 701,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 651,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกุ้ชีพ จํานวน 576,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ และประกาศ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559
5) ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เรือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการ
ดําเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2553

ค่าจ้างเหมาสํารวจและขึนทะเบียนสุนัขและแมว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลสํารวจและขึนทะเบียนสุนุขและแมว 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข็มแข็งและ
ยังยืน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข็มแข็งและยังยืน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์, ค่านําดืม, ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 58 หน้า 16

โครงการฝึกอบรมการจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอยตามหลักการ 3ช. จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการฝึกอบรมการจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย
ตามหลักการ 3 ช. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าป้าย, ค่า
อาหาร ฯลฯ  
เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 62 หน้า 17
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ประจําปี 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ เช่น ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าป้าย ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 59 หน้า 16

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาและเวชภัณฑ์ประจําศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน เช่น MASK ถุงมือ สําลีพันก้าน ผ้ากอ
ส ถุงขยะแดง แอลกอฮอล์ ฯลฯ

79



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 180,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
1.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 1 บ้านกระเดียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 1
 บ้านกระเดียน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 4 หน้า 23

2.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 2 บ้านกระเดียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 2
 บ้านกระเดียน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 4 หน้า 23
3.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 3 บ้านนาหว้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 3
 บ้านนาหว้า ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 4 หน้า 23
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4.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 4 บ้านเล้ากลาง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 4
 บ้านเล้ากลาง ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 4 หน้า 23
5.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 5 บ้านเวียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 5
 บ้านเวียง ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 4 หน้า 23
6.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 6 บ้านลาด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 6
 บ้านลาด ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 4 หน้า 23
7.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 7 บ้านชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 7
 บ้านชาติ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 4 หน้า 23
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8.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 8 บ้านเหล่า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 8
 บ้านเหล่า ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 4 หน้า 23
9.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 9 บ้านเวียง
สวรรค์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 9
 บ้านเวียงสวรรค์ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 4 หน้า 23

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี โครงการจัดงานกาชาดและ
กิจกรรมการกุศล

จํานวน 10,000 บาท

เพืออุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการจัดงาน
กาชาดและกิจกรรมการกุศล
ปรากฏแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที 85 ลําดับที 17
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอตระการพืชผล โครงการจัดงานกาชาดและ
กิจกรรมการกุศล

จํานวน 10,000 บาท

เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอตระการพืชผล ตามโครงการจัดงาน
กาชาดและกิจกรรมการกุศล
ปรากฏแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที 85 ลําดับที 16
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,462,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,064,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,064,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 670,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง จํานวน   2
  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลสามปี
(2561-2563) ดังนี
 1.ผู้อํานวยการกองช่าง     จํานวน 1 ตําแหน่ง
 2.นายช่างโยธา      จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ข้าราชการองค์
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล สังกัด กอง
ช่าง จํานวน   1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ดังนี   
    1.ผู้อํานวยการกองช่าง   จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 302,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจสังกัดกองช่าง  จํานวน  2  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ดังนี
 1. ผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามพระราชกฤษฎี หนังสือสังการ และประกาศ ดังนี
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง  จํานวน   2
   อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี
    1.ผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน 1 ตําแหน่ง
    2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   จํานวน 1 ตําแหน่ง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว1372 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 398,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนเงินกู้เพือชําระราคาบ้าน 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก สังกัดกองช่าง
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกอง
ช่าง ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี 
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง สังกัดกองกองช่าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพักสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง สําหรับ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองใช้สํานักงานสําหรับกอง
ช่าง    เช่น  กระดาษสําหรับพิมพ์งาน  แฟ้มเอกสารปากกา  ดินสอ  หมึก
ถ่ายเอกสาร  หมึกอัดสําเนา  หมึกเครืองส่งโทรสาร  สมุดประวัติข้า
ราชการ  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร   เครืองเย็บ
กระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  รีซีสเตอร์  ฯลฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,019,500 บาท
งบลงทุน รวม 1,019,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะสายเหล็กไนล่อน จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะสายเหล็กไนล่อน จํานวน 1 ม้วนๆ
ละ 3500 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1. สายเทปทําด้วยวัสดุ เหล็กเคลือบด้วยไนล่อน 
    2. เทปมีความยาว 50 เมตร 
    3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1
 มิลลิเมตร
    4. หน้ากว้างของเส้นเทป 10 มิลลิเมตร และหนา 0.5 มิลลิเมตร 
    5. มีด้ามจับและทีหมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทําด้วย
พลาสติก
    6. มีปลายแหลมสามารถจรดพืนได้
    7. ปลายสายเทปมีห่วงสําหรับดึง  
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 9 หน้า 26 (ผ08)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,016,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 เส้นหนองแวง จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 เส้น
หนองแวง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 19 หน้า 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 เส้นดอนกวาง จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 เส้นดอน
กวาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่
น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนที อบต
.กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 23 หน้า 8
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 เส้นห้วยกลอย จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 เส้นห้วย
กลอย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที
ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนที อบ
ต.กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 24 หน้า 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 เส้นทิศเหนือบ้าน จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 เส้นทิศ
เหนือบ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 27 หน้า 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 เส้นทิศตะวันตกบ้าน จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 เส้นทิศ
ตะวันตกบ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 30 หน้า 9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 เส้นหน้าบ้านนายเจริญ จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 เส้นหน้า
บ้านนายเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 34 หน้า 10
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 เส้นไปบ้านนาหว้า จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 เส้นไป
บ้านนาหว้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 36 หน้า 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 เส้นโคกโคลนโลน จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 เส้นโคก
โคลนโลน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 39 หน้า 11
โครงการว่างท่อระบายนํา หมู่ที 8 เส้นศาลากลางบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการวางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.30 x 1.00 เมตร ยาว 73 เมตร พร้อมบ่อพัก 7 บ่อและยา
แนว ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 44 หน้า 12
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 89,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 24,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 24,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมประชาคมท้องถิน ประจําปี 2562 จํานวน 24,400 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมท้อง
ถิน ประจําปี 2562 ในการดําเนินงานวางแผนงานพัฒนาและสร้างการมี
ส่วนร่วมในการคิดร่วมแก้ไขปัญหาของตําบลกระเดียน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) 
พ.ศ. 2559
4)กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว5797 
ลงวันที 30 ตุลาคม 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 69 หน้า 20

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

จํานวน 25,000 บาท

เพืออุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการศูนย์
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 2
 หน้าที 79
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอตระการพืชผล ตามโครงการขับเคลือน
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 40,000 บาท

เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอตระการพืชผล ตามโครงการขับ
เคลือนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับที 3 หน้าที 23
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตรการทําพิมเสนนําและ
การทําการะบูน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน หลักสูตรการทําพิมเสนนําและการทําการะบูน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 54 หน้า 15
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูรการทําขนมครอง
แครงกรอบ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน ครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน หลักสูรการทําขนมครองแครงกรอบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ 55 หน้า 15
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกียวกับ ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับ 56 หน้า 15
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอืน ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่า
เตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจํา
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชือหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติ
บัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการแข่ง
ขัน เพือเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพือมอบให้ผู้ชนะ
การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอืนๆ  เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริว
ขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานที ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือ
ถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาทีจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ลําดับที 79
 หน้า 59   

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬา  เพือการซ้อมก่อนการแข่งขัน เช่น  ลูก
ฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง  ลูกแชร์บอล  ลูกแบตมินตัน  ไม้ตี
เทนนิส  ลูกเทนนิส  ลูกวอลเล่ย์บอล   ลูกตะกร้อ  ตาข่ายตระกร้อ  ตาข่าย
กีฬา  นกหวีด  เสาตาข่ายกีฬา  ลูกบาสเก็ตบอล  ห่วงยาง  เชือก
กระโดด  ฯลฯ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้
ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือ
ถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ 69 หน้า 57
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่านําดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดทํา
โครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังนี
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 57 หน้า 16
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รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนเทศบาลตําบลตระการพืชผล ตามโครงการจัดงานประเพณีเข้า
พรรษา ประจําปี 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพืออุดหนุนเทศบาลตําบลตระการพืชผล ตามโครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา ประจําปี 2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที 18
 หน้าที 86

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 39,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาทีดินทําการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการปรับปรุงและ
พัฒนาทีดินทําการเกษตร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียว
กับ ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 63 หน้า 18
โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
คุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 64 หน้า 18

งบเงินอุดหนุน
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โครงการอบรมปศุสัตว์อาสาประจําตําบลกระเดียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมปศุสัตว์อาสาประจํา
ตําบลกระเดียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
คุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 65 หน้า 18

งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสายสะพาย
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
1  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4พร้อมใบมีด
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 10 หน้า 26

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์  ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนินโครงการ  ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัด
โครงการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2  ลําดับที 61 หน้า 17
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,418,965 บาท
งบกลาง รวม 10,418,965 บาท
งบกลาง รวม 10,418,965 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้าง ตามที
กฎหมายกําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,354,800 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึนไป ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที  53 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลําดับที  47
 หน้า 53 
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,121,600 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนด ทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียน
เพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ลําดับที 48 หน้าที  53

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพ
ผู้ป่วงเอดส์ในเขตตําบลกระเดียน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16
 และ ข้อ 17  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ลําดับที 46 หน้า 53
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สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือเพือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ   ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ลําดับ 19 หน้า 7
3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที 12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที 10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที 13  มกราคม  2558  เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที 8 มีนาคม 2560
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 608 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561
11)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท
  0810.4/ว  1064  ลงวันที  31 พฤษภาคม 2560  เรือง การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน  นําป่าไหล
หลาก  และดินถล่ม ปี 2560
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว 1073  ลงวันที 15 มิถุนายน  2560  
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560  
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560  
15) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560   
16) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561     
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ   
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ลําดับที 50 หน้า 53

เงินสมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกระเดียน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกระเดียน
เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4295 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2560 เรือง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2553 เรือง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ลําดับที 49 หน้า 53
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 144,565 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี
งบประมาณ  2562 องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน ประมาณการราย
รับงบประมาณรายจ่ายทัวไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้
อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทุกประเภท จํานวน 14,456,500
 บาท คิดคํานวนได้เป็น 144,565 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกระเดียน

150,000

เงินสมทบสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลกระเดียน

100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,354,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

144,565

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,121,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 302,000 1,389,476

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 50,000 12,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกระเดียน

150,000

เงินสมทบสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลกระเดียน

100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,354,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

144,565

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,121,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,713,600 1,713,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,800 514,800

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,597,000 3,288,476

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 40,000 102,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 670,000 1,603,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 48,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 28,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดภายในอาคาร
ภายนอกอาคาร และ
เปิด-ปิด  ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระเดียน
ค่าจ้างเหมาบริการ
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าทีจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสาร  เย็บเล่ม  เข้า
ปก  ล้างอัดรูปภาพและ
จ้างเหมาทําตรายาง
ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานกุ้ชีพ 576,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถบรรทุก
นําดับเพลิงเอนก
ประสงค์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,955,800 5,228,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 240,000 240,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 258,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 80,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 50,000 100,000

ค่าเช่าบ้าน 174,600 203,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 40,000 40,000

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดภายในอาคาร
ภายนอกอาคาร และ
เปิด-ปิด  ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระเดียน

80,000 80,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล

20,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าทีจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสาร  เย็บเล่ม  เข้า
ปก  ล้างอัดรูปภาพและ
จ้างเหมาทําตรายาง

20,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานกุ้ชีพ 576,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถบรรทุก
นําดับเพลิงเอนก
ประสงค์

96,000 96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานประจํารถ
บรรทุกนํา ดับเพลิง
เอนกประสงค์

ค่าจ้างเหมาบริการแม่
บ้านทําความสะอาดที
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระเดียน
ค่าจ้างเหมาบริการราย
เดือนเจ้าหน้าทีดูแล
ศูนย์อินเตอร์เน็ต
ชุมชนตําบลกระเดียน

ค่าจ้างเหมาสํารวจและ
ขึนทะเบียนสุนัขและ
แมว

5,000

ค่าจ้างเหมาออกแบบ
งานก่อสร้าง 120,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 50,000 120,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000

โครงการติดต่อสือสาร
และรับ - ส่ง หนังสือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

104



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานประจํารถ
บรรทุกนํา ดับเพลิง
เอนกประสงค์

96,000 96,000

ค่าจ้างเหมาบริการแม่
บ้านทําความสะอาดที
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระเดียน

96,000 96,000

ค่าจ้างเหมาบริการราย
เดือนเจ้าหน้าทีดูแล
ศูนย์อินเตอร์เน็ต
ชุมชนตําบลกระเดียน

96,000 96,000

ค่าจ้างเหมาสํารวจและ
ขึนทะเบียนสุนัขและ
แมว

5,000

ค่าจ้างเหมาออกแบบ
งานก่อสร้าง 120,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 250,000 420,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000 310,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 400,000 400,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000

โครงการติดต่อสือสาร
และรับ - ส่ง หนังสือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทัศนศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิน 
ประจําปี 2562

24,400

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข็ม
แข็งและยังยืน

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดการสิงปฏิกูลและมูล
ฝอยตามหลักการ 3ช.

30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 
2562

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาและเพิม
ศักยภาพครูและครูผู้
ดูแลเด็ก

20,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพแก่
ประชาชน หลักสูตร
การทําพิมเสนนําและ
การทําการะบูน

20,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพแก่
ประชาชน หลักสูรการ
ทําขนมครอง
แครงกรอบ

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาส

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทัศนศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิน 
ประจําปี 2562

24,400

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข็ม
แข็งและยังยืน

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดการสิงปฏิกูลและมูล
ฝอยตามหลักการ 3ช.

30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 
2562

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาและเพิม
ศักยภาพครูและครูผู้
ดูแลเด็ก

20,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพแก่
ประชาชน หลักสูตร
การทําพิมเสนนําและ
การทําการะบูน

20,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพแก่
ประชาชน หลักสูรการ
ทําขนมครอง
แครงกรอบ

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาส

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจําปี 2562

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

195,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครืองแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

84,750

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

563,500

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ประจําปี 2562

30,000

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กก่อน
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจําปี 2562

60,000 60,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

195,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครืองแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

84,750

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

563,500

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ประจําปี 2562

30,000

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กก่อน
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ทีดินทําการเกษตร

10,000

โครงการอบรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร

10,000

โครงการอบรมปศุสัตว์
อาสาประจําตําบลกระ
เดียน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 811,247

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

110



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ทีดินทําการเกษตร

10,000

โครงการอบรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร

10,000

โครงการอบรมปศุสัตว์
อาสาประจําตําบลกระ
เดียน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 200,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 40,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 811,247

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 120,000

วัสดุอืน 70,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 70,000 70,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 150,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บชุดดับเพลิง 8,000 8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 5,500

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน
สูง

เต็นฑ์ ขนาด 6 เมตร x 
4 เมตร
พัดลมอุตสาหกรรม 
ขนาด 24 นิว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 9,500

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะสายเหล็ก
ไนล่อน 3,500

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

หัวฉีดนําดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 1 เส้นหนองแวง

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 2 เส้นดอนกวาง

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 3 เส้นห้วยกลอย

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 4 เส้นทิศเหนือ
บ้าน

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5 เส้นทิศตะวัน
ตกบ้าน

118,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 5,500

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน
สูง 11,000 11,000

เต็นฑ์ ขนาด 6 เมตร x 
4 เมตร 30,000 30,000

พัดลมอุตสาหกรรม 
ขนาด 24 นิว 16,000 16,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 16,000 16,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 9,500

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะสายเหล็ก
ไนล่อน 3,500

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

หัวฉีดนําดับเพลิง 25,000 25,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 1 เส้นหนองแวง

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 2 เส้นดอนกวาง

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 3 เส้นห้วยกลอย

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 4 เส้นทิศเหนือ
บ้าน

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5 เส้นทิศตะวัน
ตกบ้าน

118,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6 เส้นหน้าบ้าน
นายเจริญ

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 7 เส้นไปบ้านนา
หว้า

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 9 เส้นโคกโคลน
โลน

118,000

โครงการว่างท่อระบาย
นํา หมู่ที 8 เส้นศาลา
กลางบ้าน

72,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
ตระการพืชผล ตาม
โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้าพรรษา 
ประจําปี 2562

30,000

เงินอุดหนุนเอกชน

1.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 1 บ้า
นกระเดียน

20,000

2.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 2 บ้า
นกระเดียน

20,000

3.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 3 
บ้านนาหว้า

20,000

4.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 4 
บ้านเล้ากลาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6 เส้นหน้าบ้าน
นายเจริญ

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 7 เส้นไปบ้านนา
หว้า

118,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 9 เส้นโคกโคลน
โลน

118,000

โครงการว่างท่อระบาย
นํา หมู่ที 8 เส้นศาลา
กลางบ้าน

72,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
ตระการพืชผล ตาม
โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้าพรรษา 
ประจําปี 2562

30,000

เงินอุดหนุนเอกชน

1.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 1 บ้า
นกระเดียน

20,000

2.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 2 บ้า
นกระเดียน

20,000

3.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 3 
บ้านนาหว้า

20,000

4.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 4 
บ้านเล้ากลาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

5.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 5 
บ้านเวียง

20,000

6.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 6 
บ้านลาด

20,000

7.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 7 
บ้านชาติ

20,000

8.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 8 
บ้านเหล่า

20,000

9.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 9 
บ้านเวียงสวรรค์

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
อุบลราชธานี โครงการ
จัดงานกาชาดและ
กิจกรรมการกุศล

10,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
อุบลราชธานี ตาม
โครงการศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด

25,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอ 
โครงการศูนย์อํานวย
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

5.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 5 
บ้านเวียง

20,000

6.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 6 
บ้านลาด

20,000

7.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 7 
บ้านชาติ

20,000

8.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 8 
บ้านเหล่า

20,000

9.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 9 
บ้านเวียงสวรรค์

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
อุบลราชธานี โครงการ
จัดงานกาชาดและ
กิจกรรมการกุศล

10,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
อุบลราชธานี ตาม
โครงการศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด

25,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอ 
โครงการศูนย์อํานวย
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอตระการ
พืชผล โครงการจัดงาน
กาชาดและกิจกรรม
การกุศล

10,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอตระการ
พืชผล โครงการจัดงาน
รัฐพิธี
อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอตระการ
พืชผล ตามโครงการ
ขับเคลือนนโยบาย
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านก
ระเดียน  โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านก
ระเดียน โครงการ
อาหารกลางวัน

392,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาหว้า โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาหว้า โครงการ
อาหารกลางวัน

396,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เวียง (ตุ อุปถัมภ์) 
โครงการอาหารกลาง
วัน

348,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เวียง(ตุ อุปถัมภ์) 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

รวม 10,418,965 49,500 370,000 149,400 2,482,300 20,000 881,000 6,253,973
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอตระการ
พืชผล โครงการจัดงาน
กาชาดและกิจกรรม
การกุศล

10,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอตระการ
พืชผล โครงการจัดงาน
รัฐพิธี

10,000 10,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอตระการ
พืชผล ตามโครงการ
ขับเคลือนนโยบาย
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านก
ระเดียน  โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านก
ระเดียน โครงการ
อาหารกลางวัน

392,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาหว้า โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาหว้า โครงการ
อาหารกลางวัน

396,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เวียง (ตุ อุปถัมภ์) 
โครงการอาหารกลาง
วัน

348,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เวียง(ตุ อุปถัมภ์) 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

รวม 430,000 10,174,440 31,229,578
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