
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม
อําเภอ ชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,617,060 บาท

งบบุคลากร รวม 8,010,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ดังนี้
1. เงินเดือนนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 20,400 บาท  
2. เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 
11,220 บาท รวม 269,280 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 1,750 บาท
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต.จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 880 บาท 
รวม 21,120 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 1,750
 บาท รวม 21,000 บาท
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 880 บาท 
รวม 21,120 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 7,200 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,972,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ดังนี้
1. ค่าตอบแทน ประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 11,220 บาท  
2. ค่าตอบแทน รองประธานสภา อบต.จํานวน 12 เดือนๆละ 9,180
 บาท  
3. ค่าตอบแทน สมาชิกสภา อบต. 20 คน จํานวน 12 เดือนๆละ 7,200
 บาท 
รวม 1,728,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินค่าตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เลขานุการสภา อบต. 
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,266,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,149,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 10 ตําแหน่ง ดังนี้
1. ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(นักบริหารงาน ท้องถิ่น)
2. ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(นักบริหารงาน ท้องถิ่น)
3. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
4. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  
5. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
6. ตําแหน่ง นิติกร  
7. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
8. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
10. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 168,000 บาท
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 42,000 บาท
3. หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 42,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 171,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง ภารโรง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,506,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 ตําแหน่ง 
1.1 ตําแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ 
1.2 ตําแหน่ง ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.3 ตําแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน  
1.4 ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
2. พนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 102,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ตําแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ 
1.2 ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
2. พนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,290,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 294,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลฯลฯ ตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,242,840 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจ่ายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ 
--------------------------------
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
    1. ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
    2. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
--------------------------------
- ค่าติดตั้งประปา
    1. ค่าว่างท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ใช้บริการนํ้าประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์
ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
    2. ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวม
ถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์
--------------------------------
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
    1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่อง
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
- ค่าแปลเอกสาร หรือค่าบริการที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 62,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่ารับรอง
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ  เช่น วันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
กิจกรรมบํารุงรักษา/ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้าม และแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บนํ้ากุฎิพระ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายกิจกรรมบํารุงรักษา/ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม และแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บนํ้ากุฏิพระ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง  ด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน  ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือก
ตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือก
ตั้งใหม่และกรณีอื่น ๆ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ใน
งานราชพิธี รัฐพิธี พานประดับ พุ่มดอกไม้ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530
 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และ
พานประดับ พุ่มดอกไม้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ผู้นําและประชาชนทั่วไปในตําบลท่าข้าม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นําและประชาชนทั่วไปในตําบลท่า
ข้าม ประจําปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge Management : KM) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ข้าม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คํา
สั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานสําหรับบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในการทํางานสําหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 489,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุสํานักงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้า  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าไปรษณีย์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการทางด้านอินเทอร์เน็ต
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 240,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 240,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม จํานวน 34,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม จํานวน 11 ชุด ประกอบ
ด้วย
1.ไมค์ประชุมสําหรับประธาน จํานวน 1 ชุด
2.ไมค์ประชุมสําหรับผู้ร่วมประชุม จํานวน 10 ชุด
พร้อมสายนําสัญญาณ จํานวน 11 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 4 เครื่อง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสบู ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกนํ้าดับ
เพลิง รถกระเช้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี และงานพิธีงานสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชนแดน โครงการงานรัฐพิธี และงานพิธี
วันสําคัญของชาติ ตามหนังสืออําเภอชนแดน ที่ พช 0518/ว1834 ลงวัน
ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 35,000 บาท
อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) ตามโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
หนังสือศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0018.4 (ศอ.ปส.จ.พช
.) /ว102 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองชนแดน จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชนแดน โครงการประชาสัมพันธ์ของดี
เมืองชนแดน ตามหนังสืออําเภอชนแดน ที่ พช 0518/ว1834 ลงวันที่ 22
 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการรวมพลังวันสตรีสากลอําเภอชนแดน จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอชนแดน โครงการรวมพลังวัน
สตรีสากลอําเภอชนแดน ประจําปี 2562 บาท ตามหนังสือที่ทําการคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีอําเภอชนแดน ที่ 1/2561 ลงวันที่ 13
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการรวมพลัง
วันสตรีสากลอําเภอชนแดน ประจําปี 2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอชนแดน จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอชนแดน โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาด
อําเภอชนแดน ตามหนังสือสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอชนแดน ที่ พช
 0518(กช)/ว1835 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณ, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อน
จังหวัดเพชรบูรณ์

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้อง
ถิ่นรวมใจช่วยผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 2,338,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,941,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,941,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,128,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 ตําแหน่ง ดังนี้ 
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง         
 (นักบริหารงานคลัง)
2. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
3. ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
4. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิและเงินเพิ่มการครองชีพ
ของพนักงานส่วนตําบล  ดังนี้
1. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
2. ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
3. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 689,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    1.1 ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
    1.2 ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
2. พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 361,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้าง ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นซ์เตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับหมึก  แผนดิสก์  แผ่นซี
ดี  โปรแกรม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร คุณลักษณะดังนี้
1) สามารถดูดฝุ่นและนํ้า
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวล
ผล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรม 7 วัน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม 7 วัน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ตามหนังสืออําเภอชนแดน ที่ พช
 0023.8/ว 2314 ลงวันที่  26 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามหนังสืออําเภอชนแดน ที่ พช 0023.8/ว 2314 ลงวัน
ที่  26 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและไฟป่า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตาม
ภารกิจถ่ายโอนควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน ตามหนังสือ ตามหนังสืออําเภอชนแดน ที่ พช 0023.8
/ว 2314 ลงวันที่  26 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 
- ค่าถังดับเพลิงชนิด Co2 ขนาด 10 ปอนด์ จํานวน 20 ถัง 
- สายส่งนํ้าดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือแบบสวมเร็วขนาด  2.5
 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 2 เส้น 
- สายส่งนํ้าดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือแบบสวมเร็วขนาด  1.5
 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 2 เส้น 
- หัวฉีดดับเพลิงประจํารถ  จํานวน  1  หัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,098,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,763,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,763,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,046,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี้  
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 491,220 บาท
2. ตําแหน่ง ครู จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 555,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 622,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 
1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผช.นักวิชาการศึกษา,พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 389,580  บาท
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  232,500  บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 53,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิและเงินเพิ่มการครองชีพ
ของพนักงานส่วนตําบลดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 41,100  บาท
2. ตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 12,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
กิจกรรมประดับตกแต่งธงทิวรูปพระบรมฉายาลักษณ์และตราสัญลักษณ์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งธงทิวรูปพระบรมฉายาลักษณ์
และตราสัญลักษณ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และ 12 สิงหาคม 2562 มหา
ราชินี ประดับธงเพื่อร่วมงานเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้าง ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) ประจําปี พ.ศ. 2562

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ประจําปี พ.ศ. 2562 ให้แก่  นัก
เรียน (ต่อเนื่อง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่ง
ชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกตะกร้อ
ไม้ปิงปอง ไม้แบตมินตัน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผนดิสก์ แผ่นซี
ดี โปรแกรม ฯลฯ โดยรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย์ ในสังกัด อบต.ท่า
ข้าม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย์ ในสังกัด
อบต.ท่าข้าม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,302,060 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,026,060 บาท

ค่าใช้สอย รวม 332,390 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 210,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 245 วัน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 อัตราคนละ 20
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 73,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

จํานวน 48,590 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.)
1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี จํานวน 8,600 บาท
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 8,600 บาท
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 12,900 บาท
4. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 18,490
 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 28/6/2562  14:33:19 หน้า : 13/27



ค่าวัสดุ รวม 693,670 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 693,670 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 1,276,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,276,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,276,000 บาท
เงินอุดหนุนโรงเรียนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,276,000
 บาท เพื่ออุดหนุนโรงเรียนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
เล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 อัตรา
คนละ 20 บาท ตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 917,120 บาท

งบบุคลากร รวม 833,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 833,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 491,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง  ด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน  ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผนดิสก์ แผ่นซี
ดี โปรแกรม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 23,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนสัตว์ใน
ระบบ www.thairabies.net/trn 
หรือ www.thairabies.net/petregis ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก  โรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะของ
โรค โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 และโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าจัดทําสื่อ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ค่าจัดซื้อสารเคมี วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ในการดําเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดต่อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น, หนังสืออําเภอชนแดน ที่ พช 0023.8/ว 2559 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือดําเนินการตามมาตรการสําคัญ
ในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
  ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560
 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรคแก่ประชาชนตําบลท่าข้าม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันรักษา
โรคแก่ประชาชนตําบลท่าข้าม ได้แก่ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
มูลฝอย, การประชา สัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ,โปสเตอร์, เว็ปไซต์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบการ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น, หนังสืออําเภอชนแดน ที่ พช 0023.8/ว 302 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2561 เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ประจําปี 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตําบลท่า
ข้าม 11 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,259,080 บาท

งบบุคลากร รวม 658,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 658,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 376,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั้วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 571,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 181,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรการกําหนดราคากลาง ตามมติ ครม. 13
 มีนาคม 2555 และค่าตอบแทนคณะกรรมการตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 60
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอย มีดังนี้
. ค่าถ่ายเอกสาร
. ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่
ข่าวทางวิทยุกระจ่ายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
กิจกรรมฝึกอบรมผู้ดูแลระบบประปา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมฝึกอบรมผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าที่พัก ค่าบริการ จอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือช่าง ประปาหมู่
บ้าน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูนซีเมนต์ อิฐ เหล็ก ยาง
มะตอยผสมเสร็จ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นตลับหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี โปรแกรม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,559,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,559,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,559,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน สายเขาดิน - 
หนองกลอย

จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน สาย
เขาดิน - หนองกลอย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 250.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตราฐานทาง สําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ- 2- 203 กําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน สายวัง
ปลาช่อน - โคกสูง

จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา
ช่อน สายบ้านวังปลาช่อน-บ้านโคกสูง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 240.00
 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตราฐานทาง สําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ- 2- 203 กําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน สายวัง
ปลาช่อน - วังศาล

จํานวน 184,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา
ช่อน สายบ้านวังปลาช่อน-บ้านวังศาล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 300.00
 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตราฐานทาง สําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ- 2- 203 กําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน คุ้ม 5 ซอย
นายยีน  อินทร์สุข

จํานวน 251,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดง
แขวน คุ้ม 5 ซอยนายยีน  อินทร์สุข ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400.00
 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตราฐานทาง สําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ- 2- 204 กําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น ซอยบ้าน
จําลอง พันธวงค์

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุด
จั่น ซอยบ้านจําลอง พันธวงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 240.00
 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตราฐานทาง สําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ- 2- 204 กําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่  3 บ้านโคกสูง คลองโก (หลังวัด) จํานวน 428,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง คลอง
โก (หลังวัด) กว้าง 1.50 เมตร สูล 1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 4
 ช่องนํ้าไหล (รายละเอียดตามแบบมาตราฐานทาง สําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 5 - 201 กําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ซอยหัวเขา (ต้น
สน)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ซอยต้น
สน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 790.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 316.00 ลูกบาศก์เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอยบ้านนาย
สมศักดิ์ แก้วชัยศรี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอย
บ้านนายสมศักดิ์ แก้วชัยศรี กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 510.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 204.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ สายหลังถํ้า จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ สายหลัง
ถํ้า กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,700.00 เมตร ความหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 680.00 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า สายตะกุดป้า – 
หนองกลอย

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า สายบ้าน
ตะกุดป้า – บ้านหนองกลอย กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 680.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 272.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ซอยบ้านนาง
กาญจนา

จํานวน 150,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ซอยบ้านนาง
กาญจนา กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 765.00 เมตร ความหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 306.00 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 สายเขารังแตน - 
ตําบลตะกุดไร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านกม.39 สายเขา
รังแตน - ตําบลตะกุดไร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวรวม 500.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ซอยหัวเขา 
(ต้นยูคาฯ)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านท่า
ข้าม ซอยหัวเขา (ต้นยูคาฯ) กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,245.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้ปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อย
กว่า 747.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอย
บ้านนายจําแลง สอนโพธิ์ตรุ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อ
ทอง ซอยบ้านนายจําแลง สอนโพธิ์ตรุ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
รวม 830.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้ปริมาณวัสดุคัด
เลือกไม่น้อยกว่า 498.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอย
หลังวัดเขาบ่อทอง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อ
ทอง ซอยหลังวัดเขาบ่อทอง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 830.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้ปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อย
กว่า 498.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน สายเขา
ดิน - ตะกุดเป้า

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 11 บ้านเขา
ดิน สายเขาดิน - ตะกุดเป้า กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,245.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้ปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อย
กว่า 747.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ซอยบ้าน
นางบัวแพน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
โก ซอยบ้านนางบัวแพน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,245.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้ปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อย
กว่า 747.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 ซอยโรง
เพาะเห็ด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 9 บ้านกม.39
 ซอยโรงเพาะเห็ด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 830.00 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้ปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 498.00
 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม
กําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น จํานวน 49,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น (กลุ่ม
บ้านผู้ใหญ่บ้าน) ติดตั้งเครื่องขยายเสียงกําลังขับไม่น้อยกว่า 500
 วัตต์ พร้อมเปลี่ยนยูนิฮอล ชนิดมีหม้อแปลงไลน์ในตัว 5 ชุด (รายละเอียด
ตามองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า จํานวน 49,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านตะ
กุดเป้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ หลอดคู่ ขา
โคมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ฝาครอง
พลาสติกพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จํานวน 10 ชุด (รายละเอียดตาม
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน จํานวน 39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านดง
แขวน ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ หลอดคู่ ขา
โคมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ฝาครอง
พลาสติกพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จํานวน 8 ชุด (รายละเอียดตาม
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 จํานวน 49,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสาธารณะ หมู่ที่ 9
 บ้าน กม.39 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ หลอด
คู่ ขาโคมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ฝา
ครองพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จํานวน 10 ชุด (รายละเอียด
ตามองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หมู่ที่ 
4 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม

จํานวน 337,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ หมู่ที่ 4 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิ
พระ กว้างรวม 43 เมตร ยาวรวม 228 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม. โดยใช้
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  2,175.45 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ามกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การ
ปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2533
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้แก่ การอบรมให้ความรู้, การประชา สัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ,โปสเตอร์ เว็ปไซต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

กิจกรรมส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าข้าม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้าม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กิจกรรมการออกําลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง เพิ่ม
ประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ปลูกฝังการมีนํ้าใจนักกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างครูผู้ดูแลเด็กและเด็ก
เล็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

กิจกรรมวันสําคัญแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กิจกรรมวันสําคัญแห่งชาติ เช่น
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันข้าพรรษา
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา 
ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี “ชงโค – จามจุร”ี เพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์ ประจําปี พ.ศ. 2562

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณี ชงโค -จามจุรี ประจําปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี 
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ข้าม อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและเข้าร่วมงานประเพณีต่าง ๆ เช่น 
- วันสงกรานต์ 
- วันเข้าพรรษา 
- วันลอยกระทง ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการการเรียนรู้ประชาธิปไตย เข้าค่ายอบรมธรรมะ ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการเรียนรู้ประชาธิปไตย เข้าค่ายอบรม
ธรรมะ ห่างไกลยาเสพติด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัด
นิทรรศการ ป้ายประชา สัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แผ่นซีดี ค่า
กล้าไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการ “รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน” จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน”  เพื่อ
เฉลิมกระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราช
สมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและ
ป่า รวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเกี่ยวเนื่อง
กับโครงการฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,859,100 บาท

งบกลาง รวม 11,859,100 บาท
งบกลาง รวม 11,859,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 178,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557
ประกันสังคมพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 164,900 บาท และ
ประกันสังคมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 13,700 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,344,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,073,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสําหรับผู้ติดเชื้อโรค
เอดส์ในตําบล จํานวน 10 คน ๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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สํารองจ่าย จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ  เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดิน ถล่มภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟ
ป่า ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวนเงิน 541,760 บาท และ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวนเงิน 258,240 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จํานวน 143,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ จํานวน 3 เท่าของเงินเดือน ในกรณีพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าข้าม ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้รับบํานาญ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)มีรายระเอียดดังต่อไปนี้
1. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อ
จ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา 
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน๊จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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