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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสว่าง
อาเภอ เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,862,970 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,434,560

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,231,640

บาท

รวม

2,571,120

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2
คน จานวน 12 เดือน ปรากฏแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 2 คน จานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผุ้บริหาร ได้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 2 คน จานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก
อบต. จานวน 1 คน จานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสว่าง จานวน 18
คน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

จานวน

514,080

บาท

จานวน

42,120

บาท

จานวน

42,120

บาท

จานวน

86,400

บาท

จานวน

1,886,400

บาท

รวม

4,660,520

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปีของพนักงานส่วนตาบล ปรากฏในแผนงาานบริหาร
งานทั่วไป

จานวน

2,831,160

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว
ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งนักบริหารงาน อบต. เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกาหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจาปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา เช่น ค่าครองชีพชั่ว
คราว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ปรกฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุม
งานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. อสม. ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ปรากฏในในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จานวน

84,000

บาท

จานวน

168,000

บาท

จานวน

171,720

บาท

จานวน

24,000

บาท

จานวน

1,259,640

บาท

จานวน

122,000

บาท

รวม

3,068,120

บาท

รวม

342,800

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

210,000

บาท

จานวน

102,800

บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,685,000

บาท

จานวน

640,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ประเภทรับรอง จานวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรองการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป
2.ประเภทเลี้ยงรับรอง จานวน 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาอบต. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

55,000

บาท

200,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้แทน
ประชาคม หลักสูตรต่าง ๆ ที่อบต.จัดเอง หรือหน่วยงานอื่นจัด ตามความ
เหมาะสม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ
จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จตามหนังสือสั่งการ
จากอาเภอ จังหวัด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
4.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี

10,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1.ค่าจ้างเหมาสถาบันภายนอกประเมินความพึงพอใจ จานวน 20,000
บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
2.ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จานวน 20,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกิจการสภาอบต
.โพนสว่าง , ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจารถบรรทุกขยะ,ค่าจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป ฯลฯ จานวน 360,000 บาท ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
4.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ จานวน 60,000
บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
5.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 12,000 บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
6.ค่าจ้างเหมาบริการกาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมการบริการการกาจัด
ขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จานวน 168,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับค่าเบี้ยเลี่้ยง
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ ได้แก่
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในวันสาคัญต่าง ๆ
ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จานวน
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5.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้
บริหาร ส.อบต.พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ผู้นาชุมชน และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ใปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
6.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จานวน

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

200,000

บาท

580,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบล
โพนสว่าง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด (กรณีครบวาระยุบ
สภา กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสานัก
งาน เช่นกระดาษ หมึก กาว แฟ้ม ฯลฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง
เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นแปรง ไม้กรวด เข่ง
ผ้าปู โต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้า จานรอง กระจกเงา น้าดื่ม ฯลฯ ซื่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูน
ซีเมนต์ จอบ เสียบ ขวาน เลื่อย ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวัสดุซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกันเช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอร์รี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ารถ
ยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

หน้า : 5/19

วันที่พิมพ์ : 12/11/2561 10:57:39

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน
ก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น หนังสือพิมพ์ กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุ
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอ
มอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ่นเปลื่อง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่า
ใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทราย
จ่าย เช่น ถังขยะ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งสิ่งของที่มีลัษณะ โดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้นปรากกฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

320,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

460,320

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสานักงานและสถานที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโพนสว่าง เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรัก
าา ค่าธนาณัติ ค่าดวงตาไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์โทรเลข
ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป

280,000

บาท

25,000

บาท

15,000

บาท
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็น
1.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเช่น โทรภาพหรือโทรสาร ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการ
อินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่น ๆ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าลงทะเบียนโดเมน
เนมเว็บไซต์ อบต.โพนสว่าง (www.phonsawang.com ) ค่าเช่า
บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ - ส่ง และเก็บข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2561 ฯลฯ จานวน 130,320 บาท
2.ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสานัก
งาน จานวน 10,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่า
ใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องโน้ต จานวน
บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน ( OEM ) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฏหมาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน ( OEM ) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย จานวน 1 ชุด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับสานักงาน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
1.โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสว่าง
เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โพนสว่าง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โพนสว่างกาหนด )
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลหินโงม จานวน 15,000 บาท
เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลหินโงมในการดาเนินโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซืั้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง

140,320

บาท

บาท
99,800 บาท

119,800

3,800

บาท

16,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

15,000

บาท

รวม

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

2,487,240

บาท

รวม

1,986,240

บาท

รวม

1,986,240

บาท

จานวน

1,530,720

บาท
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกาหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานคลัง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง
งบดาเนินงาน
รวม

120,000

บาท

287,520

บาท

48,000

บาท

501,000

บาท

รวม

184,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจ
การจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. อสม. ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจาก อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสมมนาคุณ
วิทยากรในการฝึกอบรม แล้วเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานคลัง
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตาบลซึ่ง
มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานคลัง
ค่าใช้สอย

จานวน

50,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

84,000

บาท

จานวน

45,000

บาท

รวม

247,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้
1.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ จานวน 5,000
บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง
2. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในภาระกิจของ
งานบริหารงานคลัง จานวน 102,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานคลัง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

107,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. ฯลฯ
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จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง
3.โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จานวน

30,000

บาท

30,000

บาท

70,000

บาท

35,000

บาท

35,000

บาท

602,000

บาท

2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใข้ในสานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพรัอมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับ ผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอ
มอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมวดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
งบดาเนินงาน

รวม

602,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

552,000

บาท

จานวน

252,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อปพร.ร่วมใจลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เช่นการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวัง และป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นในพื้นที่ช่วงเทศกาลต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
2.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
3.โครงการหน่วยกู้ชีพ

จานวน

160,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
1.ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์วิทยุ และจ้างเหมาบริการ
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาควาาสงบภายใน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการอปพร.ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยกู้ชีพตาบลโพนสว่าง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปี ปรากฏในแผนงานการศึกษา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกาหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ปรากฏในแผนงานการศึกษา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุม
งานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. อสม. ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน ,ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากอบต
. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึก
อบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วน
ตาบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

1,341,216

บาท

รวม

972,216

บาท

รวม

972,216

บาท

จานวน

705,456

บาท

จานวน

24,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

158,760

บาท

จานวน

24,000

บาท

รวม

369,000

บาท

รวม

119,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

84,000

บาท

จานวน

25,000

บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

190,000

บาท

จานวน

110,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

60,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องให้ในสานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานการศึกษา
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โดม
ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผน
งานการศึกษา
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูน
ซีเมนต์ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวัสดุซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายทึ่ต้องชาระพร้อมกันเช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้นปรากฏในแผนงานการศึกษา

20,000

บาท

5,000

บาท

5,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จานวน 90,000 บาท
2.ค่าจ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และป้ายโครงการต่าง ๆ
จานวน 5,000 บาท
3.ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ จานวน 5,000 บาท
4.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ฯลฯ จานวน 10,000
บาท )
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมาลงทะเบียนฝึกอบรมพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติปรากฏในแผนงานการศึกษา
ค่าวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ารถ
ยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอ
มอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่า
ใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม

20,000

บาท

10,000

บาท

4,879,320

บาท

รวม

800,520

บาท

รวม

800,520

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจาปี ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ปรากฏในแผนงานการศึกษา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
งบดาเนินงาน
รวม

514,440

บาท

250,080

บาท

36,000

บาท

1,754,800

บาท

รวม

475,400

บาท

จานวน

455,400

บาท

- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โพนสว่าง ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จานวนนักเรียน 69
คน ๆ ละ 20 บาท 245 วัน
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โพนสว่าง ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จานวนนัก
เรียน 69 คน ๆ ละ 1,700 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จานวน

10,000

บาท

10,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครู ผู้ดูแล
เด็ก บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพน
สว่าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ปรากฏเป็นแผนงานบริหารงานทั่วไป

จานวน
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ค่าวัสดุ

รวม

1,278,400

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ตะกร้า ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้า จานรอง กระจกเงา น้า
ดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อยสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่
คงทนสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพน
สว่าง และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
สว่าง จานวน 143,520 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2.โรงเรียนในเขตตาบลโพนสว่าง จานวน 1,114,880 บาท ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

20,000

บาท

1,258,400

บาท

1,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

รวม

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

2,224,000

บาท

รวม

2,224,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
อุดหนุนส่วนราชการดังนี้
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่างตามโครงการเข้าค่ายวิชาการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจาปีการศึกษา 2560
จานวน 20,000 บาท
2.อุดหนุนโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 20,000 บาท
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวยหลงตามโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 20,000 บาท
4อุดหนุนโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยาตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูก
เสือ-เนตรนารี กลุ่มเคลือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2560
จานวน 20,000 บาท
5.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลโพน
สว่าง จานวน 2,144,000 บาท จานวนนักเรียน 536 คน ๆ ละ 20
บาท 200 วัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2,224,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
โพนสว่าง และสถานที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพนสว่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกันเช่น ค่า
บริการ ค่าภาษี เป็นต้น
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโพนสว่าง ปรากฏในแผน
งานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

110,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000

บาท

จานวน

110,000

บาท

รวม

10,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จานวน
อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ตามโครงการอุดหนุน
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และกิจการการกุศลประจาปี 2561 ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน

10,000

บาท

รวม

2,136,600

บาท

รวม

1,419,600

บาท

รวม

1,419,600

บาท

จานวน

887,520

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

412,080

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

217,000

บาท

รวม

107,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อ
สร้าง ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. อสม. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสมนาคุณ วิทยากรในการฝึกอบรม และ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน

10,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบ
บูรณาการ ปรากฏในแผนงานการสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ของพนักงานส่วนตาบลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกาหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา ซึ่งมีสิทธิได้ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน
ค่าใช้สอย
รวม

5,000

บาท

42,000

บาท

50,000

บาท

70,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่อบต.จัดเองหรือหน่วยงานอื่นจัด ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าวัสดุ
รวม

10,000

บาท

40,000

บาท

10,000

บาท

20,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัด และออก นสล
. จานวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับค่าเบี้่ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก กาว แฟ้ม ฯลฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูน
ซีเมนต์ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม้ มี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและวัสดุซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกันเช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นรองจานบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอ
มอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่า
ใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน
รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
1.โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้านดงเว้น หมู่ที่ 5

10,000

บาท

บาท
500,000 บาท
500,000

จานวน

250,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

รวม

2,002,500

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

240,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

รวม

150,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โดม
ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นต้น ปรากฏในแนผงานเคหะและ
ชุมชน
งบลงทุน
รวม

150,000

บาท

1,448,000

บาท

รวม

1,448,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ คสล
.532 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบ
ต.โพนสว่างกาหนด ) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสวยหลง หมู่ที่ 4
จานวน

238,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าว ภายในหมู่บ้านดงเว้น หมู่
ที่ 5 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
2.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านใหญ่ดงเจริญ หมู่ที่ 10
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคม ขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบที่ อบต.โพนสว่างกาหนด )
งานไฟฟ้าถนน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยไฟฟ้าและจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 126 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ คสล
. 507.13 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.โพนสว่างกาหนด)
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3.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 6

จานวน

250,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 108 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ คสล. 540 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.โพนสว่างกาหนด)
4.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสร้างอ่าง หมู่ที่ 7

จานวน

250,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ คสล
. 532 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบ
ต.โพนสว่างกาหนด)
5.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านป่าตอง หมู่ที่ 8
จานวน

250,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 106 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ คสล
. 530 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.20-0.50 เมตร และวางท่อ
ระบายน้า คสล.(มอก.ชั้น3)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 X 1.00
เมตร จานวน 1 จุด รวม 6 ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบที่ อบต.โพนสว่างกาหนด)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตาบลโพนสว่าง
จานวน

110,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

314,500

บาท

รวม

314,500

บาท

จานวน

314,500

บาท

รวม

500,000

บาท

รวม

500,000

บาท

รวม

500,000

บาท

250,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงรักษาถนนลูกรังทุกหมู่บ้านในเขต
ตาบลโพนสว่าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
2.โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงถนน คสล.ภายในเขตตาบลโพนสว่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาถนน คสล. ภายในเขตตาบลโพน
สว่าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมน
3.โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงถนนลาดยางภายในเขตตาบลโพนสว่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาถนนลาดยางภายในเขตตาบลโพน
สว่าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่าภายในหมู่บ้านสวยหลง หมู่ที่ 4 จานวน 12,000 บาท
2.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่าภายในหมู่บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 9 จานวน 250,000 บาท
3.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-10 จานวน 52,500 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบาบัดน้าเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้า คสล.ภายในหมู่บ้านสร้างพอก หมู่ จานวน
ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างรางระบายน้า คสล
. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 230 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.โพนสว่างกาหนด)
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250,000

บาท

รวม

150,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตาบล
โพนสว่าง ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน

จานวน

50,000

บาท

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
1อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศพส.อ.) ตาม
โครงการสนับสนุนการอานวยการศูนย์ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

20,000

บาท

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

50,000

บาท

2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้า คสล.ภายในหมู่บ้านโพนสว่าง หมู่ จานวน
ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างรางระบายน้า คสล
. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 230 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.โพนสว่างกาหนด)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตาบลโพนสว่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโโครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิง
หามหาราชินีในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ จานวน
บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินนทรเทพยวรางกูร ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

170,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000

บาท

จานวน

170,000

บาท

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาทางการเกษตร

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
และปัญหาทางการเกษตร ปรากฏในแผนงานการเกษตร
2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

จานวน

50,000

บาท

งานกิจการประปา

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

7,739,534

บาท

รวม

7,739,534

บาท

รวม

7,739,534

บาท

จานวน

129,504

บาท

จานวน

5,331,600

บาท

จานวน

1,804,800

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตาบล
โพนสว่าง ครั้งที่ 19 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.โพนสว่าง ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันตน พ.ศ. 2533 ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาบลโพนสว่าง ปรากฏตามแผนงานงบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง
สารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือจา
เป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตาบล(สปสช.)เพื่อสมทบ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ จานวน 100,000 บาท ปรากฏตามแผนงานงบ
กลาง
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการศึกษาสาหรับผู้ดูแลเด็กหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต จานวน 1 ทุน จานวน 15,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏตามแผนงานงบกลาง
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115,000

บาท

168,630

บาท

