ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลช่ อ งด่ าน จะได้ เ สนอร่ า งข้อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่านอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
30,018,773.81 บาท
1.1.2 เงินสะสม
12,413,825.77 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
9,536,111.33 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน - โครงการ รวม - บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน - โครงการ รวม - บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน - บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 20,029,744.26 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
849,451.89 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
33,880.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
94,005.37 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
32,650.66 บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
9,762,164.34 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
9,257,592.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 7,322,492 บาท
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(3) รายจ่ายจริง จานวน 13,503,625.53 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน

753,805.00 บาท
6,701,296.00 บาท
3,511,831.61 บาท
40,692.92 บาท
- บาท
2,496,000.00 บาท
6,628,462.00 บาท
- บาท

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน และโดยอนุมัติ
ของนายอาเภอบ่อพลอย
ข้อ 1 ข้อบัญญัตนิ ี้เรียกว่า ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 36,897,528 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 36,897,528 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
13,583,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,146,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
7,639,948
แผนงานสาธารณสุข
692,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์
524,100
แผนงานเคหะและชุมชน
3,090,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
262,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
655,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
60,000
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
9,242,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
36,897,528
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้
งบ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่าย

ยอดรวม
-

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม)

มนัส ป้องกัน
(นายมนัส ป้องกัน)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
อนุมัต/ิ เห็นชอบ

(ลงนาม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,820,158 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัส 00100)
งานบริหารทั่วไป (รหัส 00111)
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000)
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เงินเดือน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

รวม

9,424,520 บาท

รวม

6,188,520 บาท

รวม

3,348,720 บาท

จานวน

514,080 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก(รหัสบัญชี 210200) จานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก อบต.และรองนายก อบต.
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210300)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.และ รองนายก อบต.

จานวน 42,120 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ (รหัสบัญชี 210500)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

จานวน 86,400 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (รหัสบัญชี 210600) จานวน 2,664,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ
และสมาชิกสภาฯ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (รหัสบัญชี 522000)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)

รวม

2,839,800 บาท

จานวน 1,980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตาบล

จานวน 252,000 บาท

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา (รหัสบัญชี 220400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา

จานวน 207,600 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน 352,200 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้าง

จานวน 48,000 บาท

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)

รวม

3,009,000 บาท

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

รวม

324,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (รหัสบัญชี 310100)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตาบล ฯลฯ

จานวน

144,000 บาท
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ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร อบต.
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

จานวน

รวม
จานวน

50,000 บาท

1,880,000 บาท
450,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)
จานวน
30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง หรือเลี้ยงรับรองขององค์การบริหาร
จานวน 20,000 บาท
ส่วนตาบลช่องด่าน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี
จานวน 10,000 บาท
ทางศาสนา/รัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 0 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์(รหัสบัญชี 320300) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซต์ (รหัสบัญชี 320300)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซด์ ออกแบบ
เช่าพื้นที่ เว็บไซด์ และจดทะเบียนโดเมน ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รหัสบัญชี 320300)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
สมาชิก สภา อบต. ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

50,000 บาท

20,000 บาท

250,000 บาท
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- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา (รหัสบัญชี 320300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
(รหัสบัญชี 320300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ระบบการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (รหัสบัญชี 320300)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.
และสมาชิกสภา อบต. (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตาแหน่งที่ว่าง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)

250,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน (รหัสบัญชี 320300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

จานวน

400,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

(รหัสบัญชี 320300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผ่นพับ โปสเตอร์
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)
-ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
ประเภทวัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี 33900)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ ฯลฯ

รวม
จานวน

530,000 บาท
150,000 บาท
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ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

จานวน

10,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม
ช้อนส้อม แก้วน้า จานรอง ฯลฯ

จานวน

50,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ (ยางนอก) แบตเตอร์รี่
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสีฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง เมาส์
กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ

จานวน

80,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)
ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสานักงาน ค่าไฟฟ้าสาธารณส่วนเกิน ฯลฯ

จานวน
จานวน

275,000 บาท
200,000 บาท

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสานักงาน ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ

50,000 บาท

ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อ
ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

จานวน

5,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายโทรศัพท์ สาหรับอินเทอร์เน็ตตาบล ฯลฯ

20,000 บาท
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งบลงทุน
รวม
177,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
177,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน (รหัสบัญชี 410100)
จานวน
8,500 บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
จานวน
8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน มีพนักพิง มีที่พักแขน
มีล้อเลื่อน จานวน 5 ตัว เป็นจานวนเงิน 8,500 บาท ตามเกณฑ์ราคาตามท้องตลาด)
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
จานวน 42,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 32,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง 42,300 บาท
รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลที่ แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท
รวมเป็นเงิน 44,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560
ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
จานวน 3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่องๆ ละ 3,300 บาท รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
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งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)
รวม
ประเภทรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 551000)
รวม
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ
จานวน
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
(รหัสบัญชี 510100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 610100)
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกร่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการอานวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อ การจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

รวม
รวม
จานวน
จานวน
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งานบริหารงานคลัง (รหัส 00113)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (รหัสบัญชี 522000)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตาบล

รวม
รวม

5,117,000 บาท
2,628,000 บาท

รวม

2,628,000 บาท

จานวน 2,400,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่
ปรับเพิ่มสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งให้แก่พนักงานส่วนตาบล

จานวน

48,000 บาท

ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล
และเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน

จานวน

60,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้าง

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)

รวม

1,646,000 บาท

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

รวม

461,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จานวน 211,000 บาท

(รหัสบัญชี 310100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ฯลฯ
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ฯลฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตาบล ฯลฯ

30,000 บาท

จานวน 160,000 บาท

49
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)

จานวน

60,000 บาท

รวม

795,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)

จานวน

0 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ จานวน 200,000 บาท
ทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

จานวน

65,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินการจัดทาระบบบัญชี
จานวน
คอมพิวเตอร์ (e-laas)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินการ
จัดทาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การปรับปรุงระบบ ฯลฯ

50,000 บาท

ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จานวน

100,000 บาท

50
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม

ประเภทวัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์(ยางนอก) แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง
เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)
รวม
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

340,000 บาท
120,000 บาท

60,000 บาท
100,000 บาท

60,000 บาท

50,000 บาท
20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสานักงาน ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อ
ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายโทรศัพท์ สาหรับอินเทอร์เน็ตตาบล ฯลฯ
งบลงทุน

10,000 บาท

20,000 บาท

รวม

39,000 บาท

รวม

39,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน

จานวน

22,000 บาท

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์พร้อมโทรสารในตัว
เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์พร้อมมีโทรสารในตัว จานวน 1 เครื่อง

จานวน

6,000 บาท

ประเภทค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
787,000 บาท
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คันๆ ละ 787,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
1.เป็นกระบะสาเร็จรูป
2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต

51
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

จานวน 50,000 บาท

52
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(00120)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00121)

รวม

611,100 บาท

(รหัสบัญชี 520000)

รวม

466,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (รหัสบัญชี 522000)

รวม

466,100 บาท

งบบุคลากร

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล

171,800 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่
ปรับเพิ่มสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่
พนักงานส่วนตาบล

จานวน

24,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

234,300 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้าง

จานวน

36,000 บาท

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)

รวม

145,000 บาท

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 532000)

รวม

45,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
(รหัสบัญชี 310100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล , พนักงานจ้าง ฯลฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล

จานวน

10,000 บาท

53
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รหัสบัญชี 320300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ อบต. เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการ
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา (รหัสบัญชี 320300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัส 00123)
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าใช้สอย

(รหัสบัญชี 532000)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ (รหัสบัญชี 320300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ สาหรับการตั้ง
จุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ (รหัสบัญชี 320300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ สาหรับการตั้ง
จุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

รวม

100,000 บาท

จานวน

0 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

580,000 บาท
530,000 บาท

รวม

360,000 บาท

จานวน

0 บาท

จานวน

จานวน

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
จานวน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รหัสบัญชี 320300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม ฯลฯ

30,000 บาท

30,000 บาท

250,000 บาท

ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกน้า เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

54
ค่าวัสดุ
(รหัสบัญชี 533000)
รวม
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)

170,000 บาท
170,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

50,000 บาท

55
แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัสบัญชี 00211)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (รหัสบัญชี 522000)

รวม

1,733,500 บาท

รวม

1,453,500 บาท

รวม

1,453,500 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ประเภทเงินวิทยฐานะ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูชานาญการ

841,500 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

จานวน

522,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้าง

จานวน

48,000 บาท

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

42,000 บาท

รวม

280,000 บาท

รวม

80,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.)
จานวน
50,000 บาท
(รหัสบัญชี 310100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงานส่วนตาบล
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ฯลฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์(รหัสบัญชี 320300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล

จานวน

30,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รหัสบัญชี 320300)
จานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนตาบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างของ อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
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- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา (รหัสบัญชี 320300)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ อบต.
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212)
รวม 5,860,352 บาท
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รวม 2,836,552 บาท
รวม
จานวน

971,000 บาท
0 บาท

รายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จานวน 661,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน
จานวน 40 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน จานวน 245 วัน เป็นเงิน 196,000.- บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า
จานวน 22 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน จานวน 245 วัน เป็นเงิน 107,800.- บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอด
จานวน 43 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน จานวน 245 วัน เป็นเงิน 210,700.- บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่
จานวน 30 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน จานวน 245 วัน เป็นเงิน 147,000.- บาท
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ (รหัสบัญชี 320300) จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จานวน 229,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน จานวน 40 คนๆ ละ
1,700 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จานวน 22 คนๆ ละ
1,700 บาท เป็นเงิน 37,400 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอด จานวน 43 คนๆ ละ
1,700 บาท เป็นเงิน 73,100 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่ จานวน 30 คนๆ ละ
1,700 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท
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ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี 330400)

รวม

1,829,552 บาท

จานวน 1,809,552 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กเล็ก
จานวน 274,483 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบล
7.82 บาท จานวน 260 วัน รายละเอียดดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน จานวน 40 คนๆ ละ
7.82 บาทจานวน 260 วัน เป็นเงิน 81,328 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จานวน 22 คนๆ ละ
7.82 บาทจานวน 260 วัน เป็นเงิน 44,731 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอด จานวน 43 คนๆ ละ
7.82 บาทจานวน 260 วัน เป็นเงิน 87,428.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่ จานวน 30 คนๆ ละ
7.82 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 60,996 บาท
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กอนุบาลและเด็ก จานวน 1,535,069 บาท
ป.1 – ป.6
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป. 6 สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จานวน 260 วัน โรงเรียนในเขตตาบลช่องด่าน 6 โรงเรียน จานวนนักเรียน
755 คนๆ ละ 7.82 บาท รายละเอียด ดังนี้
- โรงเรียนบ้านช่องด่าน จานวนนักเรียนทั้งหมด 202 คนๆ ละ7.82 บาท
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 410,707 บาท
- โรงเรียนบ้านหนองหว้า จานวนนักเรียนทั้งหมด 127 คนๆ ละ7.82 บาท
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 258,217 บาท
- โรงเรียนบ้านสามยอด จานวนนักเรียนทั้งหมด 157 คนๆ ละ7.82 บาท
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 319,213 บาท
- โรงเรียนบ้านเขาแดง จานวนนักเรียนทั้งหมด 55 คนๆ ละ7.82 บาท
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 111,826 บาท
- โรงเรียนบ้านหนองเข้ จานวนนักเรียนทั้งหมด 68 คนๆ ละ7.82 บาท
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 138,258 บาท
- โรงเรียนบ้านวังใหญ่ จานวนนักเรียนทั้งหมด 146 คนๆ ละ7.82 บาท
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 296,848 บาท
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
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ประเภทวัสดุการศึกษา (รหัสบัญชี 331500)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
สาหรับศูนย์เรียนรู้ชุมชนตาบลช่องด่าน
ค่าสาธารณูปโภค
ประเภทไฟฟ้า

จานวน

20,000 บาท

รวม

36,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

- ค่าไฟฟ้า
จานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

3,800 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
จานวน
3,800 บาท
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน มีพนักพิง มีที่พักแขน มีล้อเลื่อน จานวน 2 ตัว
เป็นจานวนเงิน 3,800 บาท (ตามเกณฑ์ราคาตามท้องตลาด)
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
รวม 3,172,000 บาท
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)
รวม 3,172,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)

จานวน 3,172,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนในเขตตาบลช่องด่านตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จานวน 3,020,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 200 วัน จานวน 755 คนๆละ20.- บาท/วัน (100%)
รายละเอียด ดังนี้
- โรงเรียนบ้านช่องด่าน จานวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน
จัดสรรให้ 100 % เป็นเงิน 808,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านหนองหว้า จานวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน
จัดสรรให้ 100 % เป็นเงิน 508,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านสามยอด จานวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน
จัดสรรให้ 100 % เป็นเงิน 628,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านเขาแดง จานวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน
จัดสรรให้ 100 % เป็นเงิน 220,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านหนองเข้ จานวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน
จัดสรรให้ 100 % เป็นเงิน 272,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านวังใหญ่ จานวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน
จัดสรรให้ 100 % เป็นเงิน 584,000.- บาท
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รหัส 00223)

รวม

590,000 บาท

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)

รวม

590,000 บาท

รวม

590,000 บาท

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 531000)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จานวน
450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันกาจัดยุงลาย
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน
130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีน ซื้ออุปกรณ์ ฯลฯ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00231)

รวม

445,500 บาท

รวม

324,000บาท

รวม

324,000บาท

จานวน

324,000บาท

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)

รวม

117,000 บาท

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

รวม

27,000 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (รหัสบัญชี 522000)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตาบล

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน
(รหัสบัญชี 310100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล ฯลฯ
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ อบต. เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

27,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ อบต.
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

3,500 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
จานวน
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน มีพนักพิง มีที่พักแขน มีล้อเลื่อน จานวน 2 ตัว
เป็นจานวนเงิน 3,500 บาท (ตามเกณฑ์ราคาตามท้องตลาด)

3,500 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ (รหัส 00232)
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)

รวม

120,000 บาท

รวม

95,000 บาท

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์(รหัสบัญชี 320300) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
- ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
จานวน
ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญา
จานวน
ในการสร้างอาชีพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ
ใช้ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนใส่ใจใฝ่ธรรมะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนใส่ใจ
ใฝ่ธรรมะ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ

จานวน

5,000 บาท

40,000 บาท

10,000 บาท

40,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)

รวม

25,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี 610400) จานวน

25,000 บาท

- อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดาเนินงานตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

จานวน

5,000 บาท

- อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอบ่อพลอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาดอาเภอบ่อพลอย ประจาปีงบประมาณ 2561

จานวน

20,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน (รหัส 00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00241)
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (รหัสบัญชี 522000)

รวม 1,689,080 บาท
รวม

885,080 บาท

รวม

885,080 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล

จานวน 673,080 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่
ปรับเพิ่มสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งให้แก่พนักงานส่วนตาบล

จานวน

50,000 บาท

ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล
และเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน

จานวน

42,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
(รหัสบัญชี 310100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

รวม

770,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

66,000 บาท
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ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ อบต.

20,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตาบล
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล

84,000 บาท

จานวน
จานวน

30,000 บาท

รวม

290,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ อบต. เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

จานวน

40,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ อบต.

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

280,000 บาท

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)

ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
ประเภทวัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

จานวน

30,000 บาท
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ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

จานวน

20,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้
ทินเนอร์ สี ฯลฯ

จานวน

100,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ

จานวน

100,000 บาท

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง
เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
งบลงทุน
-ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จานวน
14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ 2560
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
งานไฟฟ้าถนน (รหัส 00242)

รวม

4,056,400 บาท

งบลงทุน

รวม

3,956,400 บาท

รวม

3,956,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
-ค่าซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
- ค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวและหรือเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวและหรือเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
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โครงการติดตั้งไฟกระพริบ
จานวน 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟกระพริบภายในตาบลช่องด่าน จานวน 9 จุด
ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
จานวน 175,000 บาท
ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตามแบบ อบต.กาหนด
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่
จานวน 633,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ กว้าง 8
เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1.280 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1
ป้าย
-โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หนองเคลน หมูที่ 3 บ้านหนองหว้า จานวน 188,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ สายทาง บ้านหนองเคลน หมู่
ที่ 3 บ้านหนองหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
-โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หนองเต็ง หมูที่ 3 บ้านหนองหว้า จานวน 188,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ สายทาง บ้านหนองเต็ง หมู่ที่
3 บ้านหนองหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน
จานวน 374,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านช่อง
ด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด เชื่อม หมู่ที่6 บ้านโป่งรี ตาบล
หนองรี
จานวน 374,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงแซมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ สายทางหมู่ที่ 5 บ้านสาม
ยอด ตาบลช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งรี ตาบลหนองรี อาเภอบ่อพลอย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000
เมตร หรือใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ จานวน 188,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงแซมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ สายทางหมู่ที่ 9 บ้านหนองพุ
พระ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่7 บ้านหนองเข้ เชื่อม หมู่ที่6 บ้านเขาแดง
จานวน 374,500 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงแซมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ สายทางหมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านเขาแดง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบดอัดแน่น หมูที่ 8 บ้านหนองบัวเชื่อม หมูที่ 4 บ้านวังใหญ่
จานวน 490,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้ดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,380 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.
กาหนด
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้านช่องด่าน
จานวน 490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน กว้าง 4
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต. กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
1 ป้าย
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

100,000 บาท

- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย
เขตไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและให้แสงสว่างในหมู่บ้าน เป็นไปตาม
ประมาณราคาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สารวจเสนอไว้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหัส 00252)

รวม

175,000 บาท

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)

รวม

175,000 บาท

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม

175,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวิทยากร ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น ฯลฯ

จานวน 60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

จานวน

25,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

10,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ (รหัส 00262)

รวม

489,000 บาท

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)

รวม

489,000 บาท

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม

489,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (รหัสบัญชี 320300)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน
ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ซึง่ ดาเนิน
การโดยองค์การบริหารส่วนตาบลและหรือองค์การบริหารส่วน
ตาบลส่งทีมนักกีฬาตัวแทนของหมู่บ้าน ตาบล เข้าร่วมการแข่งขัน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน (รหัสบัญชี 320300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

389,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)

รวม

90,000 บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)

รวม

90,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัส 00262)

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)
- อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอบ่อพลอย (รหัสบัญชี 610200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดงานพิธี ประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรม อาเภอบ่อพลอย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
- อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอบ่อพลอย (รหัสบัญชี 610200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาเภอบ่อพลอย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร (รหัส 00321)

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

(รหัสบัญชี 532000)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายสาหรับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
และค่าตอบแทนการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ฯลฯ
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ (รหัสบัญชี 530000)
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการ“รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน”
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เช่น ค่าซื้อต้นไม้ ค่าซื้อปุ๋ย, ค่าป้าย ฯลฯ
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดาเนินการหรือการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อจ่ายเป็น เช่น ค่าซื้อต้นไม้ ค่าซื้อปุ๋ย, ค่าป้าย ฯลฯ
จานวน 40,000 บาท
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แผนงานงบกลาง (00410)
งบกลาง

(รหัส 00411)

งบกลาง
งบกลาง

รวม

9,242,700 บาท

รวม

9,242,700 บาท

รวม

9,242,700 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ฯลฯ
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

จานวน

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (รหัสบัญชี 110900)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

จานวน

60,000 บาท

ประเภทสารองจ่าย
(รหัสบัญชี 111000)
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม ฯลฯ

จานวน

316,306 บาท

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100)
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

จานวน
จานวน

130,000 บาท
130,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

บาเหน็จ/บานาญ
ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 120100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

64,000 บาท

จานวน 7,058,400 บาท
จานวน 2,400,000 บาท

