


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

อําเภอ ภูพาน   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,579,560 บาท

งบบุคลากร รวม 6,436,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน นายกองคการบริหารสวนตําบล /รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  แยกเปน
1.  เงินเดือน นายก อบต. (20,400x12)  เปนเงิน  244,800.-  บาท  
2.  เงินเดือนรองนายก อบต. 2 คน(11,220x12x2คน)เปนเงิน 269,280
.-  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภา อบจ./เทศบาล/อบต.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของ นายก/รองนายก  แยกเปน
1.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต.  (1,750x12) 
เปนเงิน  21,000.-  บาท
2.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต. (880x12x2คน)
เปนเงิน  21,120.-  บาท  
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภา อบจ./เทศบาล/อบต. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของ นายก/รองนายก  แยกเปน 
 1.  เงินคาตอบแทนพิเศษ  นายก อบต. (1,750x12)                  
เปนเงิน  21,000.-  บาท
 2.  เงินคาตอบแทนพิเศษ  รองนายก อบต. (880x12x2คน)    
เปนเงิน  21,120.-  บาท
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภา อบจ./เทศบาล/อบต. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนของเลขานุการนายก อบต. (7,200x12)
  เปนเงิน  86,400  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบจ./เทศบาล/อบต. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,750,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แก ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ
สภาฯและสมาชิกสภาฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบจ./เทศบาล/อบต. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗   แยก
เปน                   
1. ประธานสภา อบต.  (11,220x12 เดือน)  เปนเงิน  134,640.-  บาท
2. รองประธานสภา อบต.  (9,180x12 เดือน) เปนเงิน  110,160.-  บาท
3.สมาชิกสภาอบต.(7,200x12 เดือน x 28 คน)เปนเงิน  2,419,200.- บาท
4.  เลขานุการสภา อบต. (7,200x12 เดือน) เปนเงิน  86,400.-  บาท   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,001,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,039,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงินตามสิทธิที่ได้
รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนท้องถิ่น     ตําแหนง
ตางๆ  ในสํานักปลัด อบต. ของสํานักปลัด อบต. ตามแผนอัตรากําลัง  3
 ป (2561 – 2563) จํานวน  6  อัตรา    แยกเปน
 1.เงินเดือน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล(39,880 x 12)
ตั้งไว้478,560.-  บาท  
2.  เงินเดือน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล(33,000 x 12)
ตั้งไว้  396,000.-  บาท  
 3.  เงินเดือน หัวหน้าสํานักปลัด(29,680 x 12)
 ตั้งไว้  356,160.-  บาท
4.  เงินเดือน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(19,480 x 12)
ตั้งไว้  233,760.-  บาท
5.  เงินเดือน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (29,110 x 12)     ตั้ง
ไว้  349,320.-  บาท 
6.  เงินเดือน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน    (18,810 x 12)    
 ตั้งไว้  225,720.-  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษรายเดือน  ให้แกปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  ระดับกลาง   ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน  12
  เดือน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ การให้
ข้าราชการหรือพนักสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดื
อร ลงวันที่  22  เมษายน  2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ  2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  การกําหนดให้
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้เงินเดือนคาตอบแทนเปน
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง 
-  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (7,000 x 12)ตั้งไว้  84,000.- บาท 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

      -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหน้าสวนราชการตําแหนง
บริหาร  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ลงวัน
ที่ 4 มีนาคม  2547  เรื่องหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินประจํา
ตําแหนง จํานวน  12  เดือน  แยกเปน
 1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (7,000 x 12)    ตั้งไว้  84,000
.-  บาท
 2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   (3,500 x 12)    ตั้ง
ไว้  42,000.-  บาท
 3. ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด             (3,500 x 12)  ตั้งไว้  42,000
.-  บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 654,120 บาท

      -เพื่อจายเปนคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนงตางๆ ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (2561 – 2563)    จํานวน  5  อัตรา  แยกเปน
1.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (13,160 x 12)ตั้งไว1้57,920.- บาท
2.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(12,760 x 12)ตั้งไว1้53,120.- บาท
3.  พนักงานขับรถยนต (ภารกิจ)(10,590 x 12)ตั้งไว้  127,080.-  บาท  
4.  คนงานทั่วไป (ทั่วไป)(9,000 x 12)  ตั้งไว้  108,000.-  บาท  
5.  คนสวน (ทั่วไป)  (9,000 x 12)  ตั้งไว้  108,000.-  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษให้แกพนักงานจ้างตามกฎหมาย เชน  เงินคา
ครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่ม   ตามคุณวุฒิ ฯลฯ  จายจากเงินราย
ได้  (จํานวน  12  เดือน)  จํานวน  5  อัตรา  แยกเปน
1.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(125 x 12)ตั้งไว้    1,500.-  บาท
2.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(525 x 12)ตั้งไว้    6,300.-  บาท
3.  พนักงานขับรถยนต (ภารกิจ)(2,000 x 12)ตั้งไว้  24,000.-  บาท  
4.  คนงานทั่วไป (ทั่วไป)(1,000 x 12)    ตั้งไว้  12,000.-  บาท  
5.  คนสวน (ทั่วไป) (1,000 x 12)          ตั้งไว้  12,000.-  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,058,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 368,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

1.  เงินสวัสดิการประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)    
ตั้งไว้  230,000.- บาท
2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งไว้ 20,000  บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2555

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  จายจากเงินรายได้  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท

             เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลผู้
มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2541   พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร (ฉบับที5่) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559  จายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

 1)  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
เชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาเบี้ยประกัน ฯลฯ 
 2)  คาจ้างเหมาบริการตางๆ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว
.20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1)  คารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งฯ
- เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองการประชุมตางๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีสวนเกี่ยวข้องที่เข้า
รวมประชุมด้วย
2)  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ เงินรางวัลและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน ฯลฯ
3) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี- เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี
ตางๆ และการเข้ารวม กับหนวยงานอื่น งานเปดอาคารสํานักงาน/หนวยงาน  
งานพิธีศาสนา หรืองานตางๆ ที่เปนกิจการของ อบต.หลุบเลา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2) โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
ในการออกจัดเวทีประชาคม/อบต.สัญจร/อบต.เคลื่อนที่ ฯลฯ 
เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการพัฒนางานแผน/งานข้อบัญญัติตางๆ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 95 ลําดับที่ 25
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3) โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนในการอบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 60

4)โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้
ทักษะ การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนในการอบรม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 93 ลําดับที่ 13

5).โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานในสังกัด อบต.หลุบเลา และผู้สังเกตการณ เชน 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 93 ลําดับที่ 11
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6).คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.หลุบเลา เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียนตางๆ เปนต้น 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตางๆ
รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ตลอดจนการให้ความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ/รณรงค/ให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
ตางๆ ตามความเหมาะสม
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 35 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาบํารุงรักษา/ซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่องถายเอกสาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุ ได้แก กระดาษ ปากกา แฟ้ม น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของ อบต.หลุบเลา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุ ได้แก ปลั๊กไฟฟ้า ถานไฟฉาย ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
สําหรับอาคารสํานักงาน/อาคารสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบและ
ใช้ในกิจการของ อบต.หลุบเลา
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุ ได้แก ถ้วยชาม ผ้าปูโตะ แก้วน้ํา ฯลฯรวมถึงวัสดุทํา
ความสะอาดอาคารตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบหรือใช้ในกิจการของ อบต
.หลุบเลา

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหลรถยนต ได้แก แบตเตอรรี่ น้ํามันเบรกยาง
นอก/ใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ได้แก น้ํามันดีเซลน้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ผู้กันและสี แผนป้าย
ประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เปนต้น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

       -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ผง
หมึก ตลับผงหมึก แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร สําหรับใช้ในกิจการของ อบต.หลุบเลา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

       -เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับอาคาร/สํานักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู
ในความรับผิดชอบของ อบต.หลุบเลา 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

      - เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ที่ใช้สําหรับอาคาร/สํานัก
งาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.หลุบเลา 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

         -เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน/โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชนคาเชาเครื่อง คาเชา
เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย เปนต้นสําหรับใช้ในกิจการของ อบต
.หลุบเลา 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

        -เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของ อบต.หลุบเลา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

       - เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตรวม
ถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวีคาเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียม เปนต้น และให้หมายความรวมถึง คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ 

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

2) เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้(พลาสติก) จํานวน 300 ตัว ไว้สําหรับ
บริการประชาชนและใช้ในงานกิจการตางๆ ของ อบต.หลุบเลา 
- เปนไปตามราคาท้องตลาด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 44

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

เพื่อเปนคาใช้จายในการจ้างสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 15,000 บาท

     - เพื่อใช้จายในการให้บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 เปนไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูพาน จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ ในการเทิดทูลสถาบันของชาติ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 51

งานบริหารงานคลัง รวม 2,331,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,797,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,797,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,393,740 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงินตามสิทธิที่ได้
รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนท้องถิ่น     ตําแหนง
ตางๆ ในกองคลัง และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของกอง
คลัง  ตามแผนอัตรากําลัง  3 ป     (2561 – 2563)   จํานวน  5
  อัตรา    แยกเปน
         1.  เงินเดือน ผู้อํานวยการกองคลัง (33,560 x 12)    
 ตั้งไว้  402,720.-  บาท  
  2.  เงินเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ(27,480 x 12)     ตั้ง
ไว้  329,760.-  บาท  
 3.  เงินเดือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  (17,310 x 12
)     ตั้งไว้  207,720.-  บาท
    4.  เงินเดือน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (12,970 x 12)     
ตั้งไว้  155,640.-  บาท
  5.  เงินเดือน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน (24,825 x 12)   ตั้งไว้  297,900.-  บาท 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 27,780 บาท

เพื่อจายเปนเพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษให้แกพนักงานตาม
กฎหมาย เชน  เงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ  สําหรับ
พนักงานตําบลในกองคลัง    แยกเปน
1. ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  (315 x 12)  
ตั้งไว้    3,780.-  บาท
2. ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน(2,000 x12
)    ตั้งไว้  24,000.-  บาท  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

       -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหน้าสวนราชการตําแหนง
บริหาร  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ลงวัน
ที่ 4 มีนาคม  2547  เรื่องหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินประจํา
ตําแหนง จํานวน  12  เดือน  
 -  ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง(3,500 x 12)ตั้งไว้  42,000.-  บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 311,640 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงตางๆ ในกอง
คลัง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป    (2561 – 2563)   จํานวน  2  อัตรา  
แยกเปน
 1.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)     (14,510 x 12 )
ตั้งไว้ 174,120.-  บาท
 2.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ) (11,460 x 12)  ตั้ง
ไว้  137,520.-  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,900 บาท

         -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษให้แกพนักงานจ้างตาม
กฎหมาย เชน  เงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ(จํานวน  12
  เดือน)  จํานวน  1  อัตรา  
-  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ) (1,825 x 12)  ตั้งไว้  21,900
.-  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 459,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 269,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

1. เงินสวัสดิการประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)    
ตั้งไว้  150,000.- บาท

2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ได้แก  กรรมการจัดทํารางขอบเขต /จัดทําทําแบบ
รูปรายการงานกอสร้าง /กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส /กรรมการพิจารณาผลสอบราคา /กรรมการตรวจรับพัสดุ/ ผู้
ควบคุมงานกอสร้าง/ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา/ คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง ฯลฯ  ตั้งไว้ 50,000
.-  บาท   (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 /หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว85 ลงวัน
ที่  6  กันยายน พ.ศ. 2561เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  )

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

      -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 64,000 บาท

            - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2541   พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร (ฉบับที่5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559    
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

       -เพื่อจายเปนคาใช้จายในการ เชาเครื่องถายเอกสาร/ถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ตามหนังสือ     ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

           - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรกองคลัง เชน คาเบี้ย  เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบินและคาลงทะเบียนตางๆ  ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ที่มีสิทธิ์เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ เชน กระดาษ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ เครื่องคํานวณเลข พระบรมฉายาลักษณ สมุดประวัติข้า
ราชการ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับประชาชนในสํานักงาน แผนป้าย
ตางๆ เปนต้น        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

         -เพื่อจายเปนคาน้ํามันรถยนต กองคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

           - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก ผงหมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมนบอรดและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอรสําหรับใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

       -เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล

งบลงทุน รวม 75,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 2,200 บาท

        -เก้าอี้ผู้อํานวยการกองคลัง 1 ตัวๆละ  2,200 บาท
จัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักงานสวนตําบล จํานวน 1,800 บาท

           - เก้าอี้ทํางานแบบมีล้อมีโชค 1 ตัว ๆ
ละ  1,800 บาท                                                         

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน  2 หลัง  แบบ
มี มอก. หลังละ 5,500 บาท                    

จัดซื้อตู้ไม้ขนาด  9  ชอง จํานวน 3,000 บาท

           -เพื่อจัดซื้อตู้ไม้  เพื่อเก็บเอกสาร  ฎีกาตางๆ
จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

          -เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก   4F+ (พร้อมกระจก) จํานวน 1 ตัวๆ
ละ  5,000  บาท                                                                    
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเช็ค  จํานวน  1   เครื่อง จํานวน 23,000 บาท

      -  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพไมน้อยกวา 24 เข็มพิมพ 
- มีความกว้างในการพิมพไมน้อยกวา 136 คอลัมน(Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ได้ไมน้อย
กวา 400 ตัวอักษรตอวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมน้อย
กวา 360x360 dpi 
- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมน้อยกวา 128 KB
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

    -เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุค  จํานวน  1  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อย กวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ด้าน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ 
2.  ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อย กวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อย
กวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง - มีชองเชื่อม
ตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth   

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  จํานวน  3 เครื่อง จํานวน 7,500 บาท

   -  เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
– มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
– สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 803,820 บาท

งบบุคลากร รวม 496,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 496,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 256,320 บาท

      - เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงิน
ตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น     ตามแผนอัตรากําลัง  3 ป  (2561 – 2563)   จํานวน  1  อัตรา   
           -  เงินเดือน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
งาน  (21,360 x 12)  ตั้งไว้  256,320.-  บาท  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานตามภารกิจ  ของสํานักปลัด  ตาม
หนังสือที่ มท 0809.2/ว 138 
ลว. 30 ธันวาคม  2558 จํานวน  2  อัตรา  แยกเปน
 1.  ตําแหนง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค(9,000 x 12)  ตั้ง
ไว้  108,000.-  บาท
 2.  ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง           (9,000 x 12)  
ตั้งไว้  108,000.-  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษให้แกพนักงานจ้างตามกฎหมาย เชน  เงิน
คาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ  (จํานวน  12
  เดือน)  จํานวน  2  อัตรา  แยกเปน
 1.  ตําแหนง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค (1,000 x 12)  ตั้ง
ไว้  12,000.-  บาท
 2.  ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง      (1,000 x 12)  ตั้งไว้  12,000.-  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

1) เงินสวัสดิการประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษฯ
ตั้งไว้    40,000    บาท- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

2) คาตอบแทน อปพร. ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทน สมาชิก อปพร. กรณีสั่งให้สมาชิก
อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือสั่งการ/นโยบายของทางราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคาใช้จายในการถายเอกสาร/เชาเครื่องถายเอกสาร / คาเย็บ
หนังสือ/เข้าปกหนังสือ -คาซักฟอก คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยประกัน คา
ธรรมเนียมตางๆ คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ 2) เพื่อจาย
เปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิถุนายน 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

      - เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ 
เปนต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อเปนคาบํารุงรักษา/ซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่องถายเอกสาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     -  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

      -  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  ฯลฯ 
 สําหรับรถบรรทุกน้ําฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

     -  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
 สําหรับรถบรรทุกน้ําฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ พูกันและสี เมมโมรี่การด ฯลฯ 
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

      - เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ เครื่องแบบ/ชุดดับเพลิง/ผจญเพลิง ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ ตลับ/ผงหมึก แป้นพิมพ และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ วัสดุ/อุปกรณเกี่ยวกับการดับเพลิง
เชน เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง เปนต้น ตลอดจนการคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับการดับเพลิง

งบลงทุน รวม 62,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,500 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

1) ถังน้ําดับไฟป่า จํานวน 7,500 บาท

      - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ําดับไฟป่า/เครื่องพนยา 2 ระบบ(แบตเตอรี่
และมือโยก) ขนาด 18 ลิตร จํานวน 3 ชุดๆละ  2,500 บาท  เปนไปตามราคา
ท้องตลาด

2) ชุดอุปกรณดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดอุปกรณดับเพลิง  จํานวน 2 ชุดๆละ  10,000
  บาท ประกอบด้วยสายดับเพลิงแบบผ้าใบ+หัวทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว 
ยาว 20 เมตร 

เพื่อจัดซื้อสายดูดน้ําตัวหนอน จํานวน 13,000 บาท

    ขนาด  3  นิ้ว  ยาว  6  เมตร + ข้อตออลูมิเนียม+หัวกะโหลก
-ทอดูดตัวหนอนทําจากยางธรรมชาติ  เสริมแรงสายเส้นใยและขดลวดเกลียว
-ลักษณะเปนลอนเพื่อให้โค้งงอได้ดี
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1) เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 22,000 บาท

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมาณผล
จํานวน 1 เครื่องๆละ  22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.1) มีหนวยประมาวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core)
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวาดังนี้
- ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Menory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล
ด้านกราฟก (Graphics Precessing Unit)  ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
- ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Menory รวมในระดับ(Level) เดียว
กัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
1.2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือกีกวา ขนาดไมน้อย
กวา 8 GB
1.3) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TBหรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจะไมน้อยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
1.4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
1.5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
1.6) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
1.7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
1.8) สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนต้น ประกอบด้วย
คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 และหนังสือด้วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
 1634ลว 22 กันยายน 2557
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 47

2) โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

       - เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย 
คาป้าย วัสดุ/อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 36 ลําดับที่ 5

3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรและกฏหมายอื่น
ที่ประชาชนควรทราบ

จํานวน 20,000 บาท

         - เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย คาป้าย วัสดุ/อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ตลอดจน     คา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน- เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 55
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4) โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

         -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย คาป้าย วัสดุ/อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ตลอดจน      คา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน- เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 54

5) โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

         -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย คาป้าย วัสดุ/อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ตลอดจน          
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน
   - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,038,560 บาท

งบบุคลากร รวม 2,155,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,155,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,762,800 บาท

    -เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และพนักงานครู อบต. การรับ
โอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวม
ถึงการเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ตามแผนอัตรากําลัง  3 ป     (2561 – 2563)จํานวน  6
  อัตรา  แยกเปน
          -  เงินเดือน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ     (28,560 x 12)
ตั้งไว้     342,720.- บาท  
          - เงินเดือน ครู ชํานาญการ (25,610 x 12)  ตั้งไว้  307,320.-  บาท
          - เงินเดือน ครู                  (25,720 x 12) ตั้งไว้  308,640.-  บาท
          - เงินเดือน ครู                  (23,710 x 12)  ตั้งไว้  284,520.-  บาท
          - เงินเดือน ครู                  (21,180 x 12)  ตั้งไว้  254,160.-  บาท
          - เงินเดือน ครู                  (22,120 x 12)  ตั้งไว้  265,440.-  บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

         - เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครู อบต. ใน
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ที่ได้รับวิทยฐานะชํานาญ
การ  ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  ตามหลักเกณฑและอัตราที่กฎหมาย
กําหนด 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,760 บาท

       - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ของสํานัก
ปลัด  ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลว. 4 กรกฎาคม  2560
  จํานวน  2  อัตรา  แยกเปน
 1.  ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(13,950 x 12)   ตั้งไว้  167,400.-  บาท
 2.  ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(9,780 x 12)    ตั้งไว้  117,360.-  บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษให้แกพนักงานจ้างตามกฎหมาย เชน  เงิน
คาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ  (จํานวน  12  เดือน) 
จํานวน  1  อัตรา  
       -  ตําแหนง   ผู้ดูแลเด็ก (2,000 x 12)  ตั้งไว้  24,000.-  บาท

งบดําเนินงาน รวม 604,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

      -  เงินสวัสดิการประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

         - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง
ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

             - เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559      
จายจากเงินรายได้  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 58,000 บาท

         - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มี
สิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2541   พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร (ฉบับที่5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559   
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อได้มาซึ่งบริการ  ดังนี้ จํานวน 20,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
เชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ 
2) คาจ้างเหมาบริการตางๆ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว
.20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

             - เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ เปนต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

            - เพื่อเปนคาบํารุงรักษา/ซอมแซมทรัพยสิน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

      -  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด ผู้ปูโตะ ถ้วย
ชาม แก้วกระติกน้ํา ฯลฯ ตลอดจนวัสดุที่ใช้สําหรับทําความสะอาด
อาคาร/สํานักงาน
และสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของแผนงานการศึกษา อบต.หลุบ
เลา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

         -  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ พูกันและสี เมมโมรี่การด ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

         -  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ ตลับ/ผงหมึก แป้นพิมพ และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

       -  เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่อยูในความรับผิด
ชอบของ อบต.หลุบเลา จํานวน 3 แหง ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลว 20 มิถุนายน 2559

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

        -  เพื่อเปนคาน้ําประปา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิด
ชอบของ อบต.หลุบเลา จํานวน 3 แหง ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลว 20 มิถุนายน 2559

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อเปนคาใช้จายในการใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงคาสื่อสารอื่นๆ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 279,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1) เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนพร้อมติดตั้ง จํานวน 84,000 บาท

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
ให้ ศพด. จํานวน 3 เครื่องๆละ  28,000  บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
(2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
(3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
(4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
(5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
(6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปน
การประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
(7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
7.1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้
 สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
 สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
(8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้ง
แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
8.3) ชนิดตั้งผนัง ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท
     - เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
      สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 5
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 195,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการกอสร้างถนน คสล. ทางเข้า ศพด.บ้านฮองสิม หมูที่ 3 จํานวน 195,000 บาท

      - เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า 
ศูนยพัฒนาเด็กเล้กบ้านฮองสิม หมูที่ 3 ให้มีความสะดวกและปลอดภัย
ตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เปนไปตามรูปแบบและข้อกําหนดขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 92 ลําดับที่ 6
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,289,974 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,764,974 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,289,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,159,500 บาท

      - เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตางๆ สําหรับ
เด็กนักเรียนใน ศพด.ของ อบต.หลุบเลา จํานวน 3 แหง ดังนี้
(1) เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. เปนเงิน 735,000 บาท
จํานวนนักเรียน 150 คน x 20 บาท x 245 วัน
(2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เปนเงิน 255,000 บาท
จํานวนนักเรียน 150 คน x 1,700 บาท  
(3) คาหนังสือเรียน เปนเงิน 30,000 บาท
จํานวนนักเรียน 150 คน x 200 บาท 
(4) คาอุปกรณการเรียน เปนเงิน 30,000 บาท
จํานวนนักเรียน 150 คน x 200 บาท 
(5) คาเครื่องแบบนักเรียน เปนเงิน 45,000 บาท
จํานวนนักเรียน 150 คน x 300 บาท 
(6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปนเงิน 64,500 บาท
จํานวนนักเรียน 150 คน x 430 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาฯ พ.ศ. 2562 และหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลว 3 กรกฎาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 41-42 ลําดับที่ 35-
40

3) โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของ ศพด.ตําบลหลุบเลา จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย คาป้าย คาวัสดุ/อุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
งาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
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4)  โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธของ ศพด.ตําบลหลุบเลา จํานวน 15,000 บาท

      - เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย 
คาป้าย วัสดุ/อุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 -เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 42 ลําดับที่ 42

5)  โครงการฝึกซ้อมป้องกันเด็กติดในรถ จํานวน 5,000 บาท

     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย 
คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
งาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

6)  โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย 
คาป้าย วัสดุ/อุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7)  โครงการเยาวชนไทยโตไปไมโกง จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย คา
ป้าย คาสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 17
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8)  โครงการคายเด็กและเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย 
คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
งานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 29

9. โครงการป้องกันเด็กจมน้ําในเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย 
คาวัสดุ/อุปกรณ คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เปนในการดําเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม

ค่าวัสดุ รวม 1,475,474 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,475,474 บาท

      -  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)  ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 816.2
/ว 2598 ลว 3 กรกฎาคม 2562 และหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลว 19 มิถุนายน 2561 ดังนี้
             1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้ 287,430 บาท (จํานวน 150
 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)
             2) โรงเรียน (สพฐ.) ตั้งไว้ 1,188,044 บาท (จํานวน 620
 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 41-42 ลําดับที่ 34,36

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนาม จํานวน 45,000 บาท

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนาม สําหรับ ศพด. ของ อบต.หลุบ
เลา 3 แหง ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกําหนดของ อบต.หลุบเลา (ราคา
ตามท้องตลาด)  (แผนพัฒนาสี่ป 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ผ 08
 รายการที่ 6 หน้าที่ 44)                  
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,480,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,480,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ร.ร.สพฐ.) จํานวน 2,480,000 บาท

        -  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ร.ร.สพฐ)  ในเขตพื้นที่
ตําบลหลุบเลา จํานวน 3 แหง  
ดังนี้  - จํานวนนักเรียน 620 คน x 20 บาท x 200 วัน)  

ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลว 3 กรกฎาคม 2562 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561 เปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 33

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 419,000 บาท

งบบุคลากร รวม 390,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 390,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 150,000 บาท

       -เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงิน
ตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น     ตามแผนอัตรากําลัง  3 ป  (2561 – 2563)   จํานวน  1  อัตรา  จาย
จากเงินรายได้  
  -  เงินเดือน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชํานาญการ  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

       -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ของสํานักปลัด  ตาม
หนังสือที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม  2558 จํานวน  2
  อัตรา  แยกเปน
 1.  ตําแหนง  พนักงานขับรถกู้ชีพ (ทั่วไป)  (9,000 x 12)  
 ตั้งไว้  108,000.-  บาท
 2.  ตําแหนง  คนงานทั่วไป (ทั่วไป)   (9,000 x 12)  
ตั้งไว้  108,000.-  บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

      - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษให้แกพนักงานจ้างตาม
กฎหมาย เชน  เงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
   (จํานวน  12  เดือน)  จํานวน  2  อัตรา  แยกเปน
 1.  ตําแหนง  พนักงานขับรถกู้ชีพ   (1,000 x 12)  
ตั้งไว้  12,000.-  บาท
 2.  ตําแหนง  คนงานทั่วไป   (1,000 x 12)  
ตั้งไว้  12,000.-  บาท

งบดําเนินงาน รวม 29,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 9,000 บาท

      -เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

           - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้างที่ได้
รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

       - เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ เปนต้น 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

         - เพื่อเปนคาบํารุงรักษา/ซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่องถายเอกสาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,193,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 893,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 893,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร            2) คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 30,000 บาท

         1)  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ         
 
         2) คาจ้างเหมาบริการตางๆ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลว.20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 648,000 บาท

      - เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน ประกอบด้วย คาตอบแทน/จ้างเหมาอาสาสมัครปฏิบัติงานกู้ชีพ คา
วัสดุเครื่องแตงกาย คาฝึกอบรมตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
งานฯ
-ตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2561,ประกาศคณะกรรมการการ
แพทยฉุกเฉินฯ ลว 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 และหนังสือที่ มท 0891.3/ว 2826 ลว 17 กันยายน 2553
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 26

2. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 50,000 บาท

       -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย คาจัดซื้อวัคซีน/อุปกรณ คาป้าย ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562, หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120ลว 12 มกราคม 2560 หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลว 5 กรกฎาคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 28
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3. โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

       -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย 
คาป้ายรณรงค คาเคมีภัณฑ/ทรายอะเบท คาพนหมอกควัน ตลอดจน
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 -เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 48

4. โครงการอบรมสงเสริมอาสาปศุสัตวประจําหมูบ้าน จํานวน 15,000 บาท

        -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย 
คาป้าย วัสดุ/อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ตลอดจน     คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 -เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 49
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ม.1 – 15

จํานวน 300,000 บาท

          -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็งและยั่งยืน บ้านละ 20,000 บาท ประกอบด้วย
คาป้าย คาวัสดุ/อุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลว 13
 มิถุนายน 2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลว 31
 สิงหาคม 2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 30

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 429,760 บาท

งบบุคลากร รวม 336,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,360 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงิน
ตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น     ตามแผนอัตรากําลัง  3 ป  (2561 – 2563)   จํานวน  1  อัตรา  
      -  เงินเดือน นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    (28,030 x 12)       
ตั้งไว้  336,360.-  บาท  

งบดําเนินงาน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 29,000 บาท

          -  เงินสวัสดิการประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)   

วันที่พิมพ : 1/10/2562  15:20:28 หน้า : 38/58



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
 ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

             - เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559      
  

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเชาเครื่องถายเอกสาร /คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ฯลฯ)  และการจ้างเหมาบริการตางๆ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 1,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,400 บาท
ครุภัณฑอื่น

1)อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) จํานวน  2 เครื่องๆละ 700 
บาท

จํานวน 1,400 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง สําหรับการรับลงทะเบียน
และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพตางๆ โดยยกเลิกสําเนาเอกสาร 
(สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน)
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
(2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
(3) สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (InterFace) แบบ USB ได้
(4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smare Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เปนอยางน้อย
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนมีนาคม 2562, หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 
ลว 26 ธันวาคม 2561, และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 
ลว 7 กุมภาพันธ 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 บัญชีครุภัณฑ รายการที่ 39 หน้า 104)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

      - เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ 
เปนต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการฟื้นฟูสรรถภาพทางรางกายและจิตใจของผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนในการอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 รายการที่ 27 หน้า 40)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,038,270 บาท

งบบุคลากร รวม 1,504,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,504,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 687,300 บาท

      -เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงิน
ตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น     ตามแผนอัตรากําลัง  3 ป  (2561 – 2563)   จํานวน  1  อัตรา   
1.  เงินเดือนผู้อํานวยการกองชาง  (32,450 x 12)  ตั้งไว้  389,400.-  บาท  
2.  เงินเดือน  นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน / ชํานาญงาน  (24,825 x 12)  ตั้ง
ไว้  297,900.-  บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

      - เพื่อจายเปนเพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล
ตามกฎหมาย เชน  เงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ  สําหรับ
พนักงานตําบลในกองชาง     แยกเปน
    -  ตําแหนง  นายชางโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  (2,000 x 12)   
 ตั้งไว้  24,000.-  บาท  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหน้าสวนราชการตําแหนง
บริหาร  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ลงวัน
ที่ 4 มีนาคม  2547  เรื่องหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินประจํา
ตําแหนง จํานวน  12  เดือน  
 -  ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง  (3,500 x 12)   
ตั้งไว้  42,000.-  บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 710,400 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป  ของกองชาง  ตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม  2558
 จํานวน  5  อัตรา  แยกเปน
 1.  ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางสํารวจ  (ภารกิจ) (13,810 x 12)   ตั้ง
ไว้  165,720.-  บาท
 2.  ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า (ภารกิจ)  (13,160 x 12)   ตั้ง
ไว้  157,920.-  บาท
 3.  ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางโยธา (ภารกิจ)  (10,230 x 12)   ตั้ง
ไว้  122,760.-  บาท
 4.  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  (13,000 x 12)   ตั้ง
ไว้  156,000.-  บาท
        5.  ตําแหนง  คนงานทั่วไป (ทั่วไป)           (9,000 x 12)    
ตั้งไว้  108,000.-  บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,920 บาท

      - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษให้แกพนักงานจ้างตาม
กฎหมาย เชน  เงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
   (จํานวน  12  เดือน)  จํานวน  4  อัตรา  แยกเปน
 1.  ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า (ภารกิจ)  (125 x 12)    ตั้งไว้    1,500
.-  บาท
 2.  ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางโยธา (ภารกิจ)  (2,000 x 12)    ตั้งไว้  24,000
.-  บาท
 3.  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  (285 x 12)    ตั้ง
ไว้    3,420.-  บาท
        4.  ตําแหนง  คนงานทั่วไป (ทั่วไป)           (1,000 x 12)    ตั้ง
ไว้  12,000.-  บาท

งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

          - เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (โบนัส)   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มี
สิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2541   พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร (ฉบับที่5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559   
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท

                -เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเชาเครื่องถายเอกสาร/ถาย
เอกสาร/ คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ฯลฯ พื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการงตางๆ ตาม
หนังสือ
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

         - เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ 
เปนต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

          -เพื่อจายเปนคาใช้จายเพื่อบํารุงรักษา เพื่อซอมแซมทรัพยสิน   ที่
เปน ของ อบต.  เชน  รถยนต   เครื่องปนไฟฟ้า  เครื่องเชื่อม  ป้มน้ํา อุปกรณ
ด้านชาง  เครื่องเชื่อม โตะ  เก้าอี้  พัดลม  ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ฯลฯ      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

         -  เพื่อบํารุงรักษา เพื่อซอมแซมทรัพยสินไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ อาคาร
สํานักงาน ที่ อบต. รับผิดชอบ  และใช้ในงานกิจกรรม จัดงานตาง ๆฯลฯ     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง เชน  ยาง
มะตอย ปูน อิฐ หิน ดิน ทราย ไม้  ฯลฯ  
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

       - เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ  เชน  น้ํามันเบนซิล  น้ํามัน
กาด น้ํามันดีเซล น้ํามันจาระบี   น้ํามันเครื่องฯลฯ ที่ใช้ในงานด้านชาง  รวมถึง
เพื่อใช้ในงานที่ขอความอนุเคราะหเครื่องจักรจากหนวยงานอื่น     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

       -  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผนจัด
เก็บข้อมูล  ผ้าหมึก  สําหรับเครื่องพิมพ  และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 73,650 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,650 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน   จํานวน    2  ตัว จํานวน 3,600 บาท

         - เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบมีล้อมีโชค  ตัวละ  1,800  บาท
จัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน    2  ตัว จํานวน 10,000 บาท

            - เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4F+กระจก    ตัวละ 5,000 บาท     
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ครุภัณฑกอสร้าง

แบบหลอคอนกรีตทรงกลม (เหล็ก)  จํานวน  1  ชุด จํานวน 8,500 บาท

    - เพื่อจัดซื้อ  แบบหลอคอนกรีตทรงกลม (เหล็ก)  ขนาด  30 x 15
  ซม. หนักประมาณ 14-15 กก.  1 ชุด ประกอบด้วย
1.  แบบหลอทรงกลม  ขนาด 30 x 15  ซม.        3  ตัว
2. เหล็กกระทุ้ง                                                1  ด้าม

แบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม ( พลาสติก)   จํานวน  2  ชุด จํานวน 7,000 บาท

     -  เพื่อจัดซื้อ แบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม ( พลาสติก) ขนาด  
15 x 15 x 15  ซม. หนักประมาณ 1 กก. ชุดละ 3,500  บาท
 1 ชุด ประกอบด้วย
1.  แบบหลอทรงเหลี่ยม  ขนาด 15 x 15 x 15  ซม.        3  ตัว
2. เหล็กกระทุ้ง                                                          1  ด้าม

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจัดซื้อกล้องถายภาพระบบดิจิตอล    จํานวน    1  ตัว จํานวน 19,300 บาท

     รายละเอียดดังนี้ ความละเอียด  20  ล้านพิกเซล
1.เปนกล้องคอมแพค
2. ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ
3. มีระบบแฟลชในตัว
4.สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อยางสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต้องการเปลี่ยน
5.สามารถโอนถายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได้
6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวล
ผล คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อย กวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ด้าน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ 
2.  ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อย กวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อย
กวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง - มีชองเชื่อม
ตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth   

เพื่อจัดซื้อฮารดดิสกแบบพกพา  จํานวน   1   เครื่อง จํานวน 3,250 บาท

        -  ขนาดความจุ  4  TB หรือ 4000 GB โดยการเชื่อมตอการใช้งานผาน
ทาง USB  สามารถสํารองข้อมูล  รูปภาพ  วีดีโอ เพลงและข้อมุลตางจาก
ระบบไปยังไดรฟ์ได้
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งานไฟฟ้าถนน รวม 761,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อเปนคาใช้จายเพื่อบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินไฟฟ้าสาธารณะ ที่
อยูในเขตรับผิดชอบ  ของ อบต. ให้ใช้งานได้ตามปกติ     

งบลงทุน รวม 61,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,500 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูบ้าน  บ้านฮองสิม  หมูที่  3 จํานวน 61,500 บาท

        -คาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑเสียงตามสายพร้อมติดตั้งประจําหมู
บ้าน  เพื่องานประชาสัมพันธข้อมูลขา่าวสารตางๆ  ให้ประชาชนได้ยิน  และ
ทราบได้อยางทั่วถึง

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่ออุดหนุนให้กับสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ในการขยาย
เขตไฟฟ้าภายในหมูบ้านและเพื่อการเกษตร  บ้านกกแต้   หมูที่  7

จํานวน 150,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ในการขยาย
เขตไฟฟ้าภายในหมูบ้านและเพื่อการเกษตร  บ้านหลม  หมูที่ 5

จํานวน 150,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ในการขยาย
เขตไฟฟ้าภายในหมูบ้านและเพื่อการเกษตร  บ้านหลุบเลา    หมูที่  2

จํานวน 150,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ในการขยาย
เขตไฟฟ้าภายในหมูบ้านและเพื่อการเกษตร  บ้านหลุบเลานาจาน  หมูที่  15

จํานวน 150,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีตําบล สร้างความรักและความสามัคคี จํานวน 20,000 บาท

          - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหาร คาป้าย คาพาหนะ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนในการจัดกิจกรรม 
/เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559/เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 23

โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพกลุมสตรี จํานวน 20,000 บาท

      - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนในการอบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 1

โครงการจัดอบรมกลุมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

      - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
 ประกอบด้วย คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนในการอบรม 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 4
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมทักษะอาชีพ จํานวน 15,000 บาท

       - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
 ประกอบด้วย คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนในการอบรม 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 6

โครงการสงเสริมเกษตรแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ 1 ตําบล 1 OTOP จํานวน 20,000 บาท

      - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
 ประกอบด้วย คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนในการอบรม 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท

        - เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย คาป้าย คาโลหรือถ้วยรางวัล ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการดําเนินงาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 -เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 46 ลําดับที่ 66
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2) โครงการแขงขันกีฬา “หนวยงานสัมพันธ” จํานวน 10,000 บาท

          -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย คาป้าย คาโลหรือถ้วยรางวัล ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 -เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 20

3) โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี จํานวน 5,000 บาท

           -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย คาป้าย คาวัสดุ/อุปกรณ  ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 -เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 21

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

       - เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ตะกร้อ
 ตาขายตางๆ ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 30,000 บาท

   - เชนคาจ้างเหมายานพาหนะ คาประกอบอาหาร เปนต้น สําหรับ
ดูแลมวลชนในตําบลหลุบเลา กรณีนํามวลมลเข้ารวมพิธีวันสําคัญ
ทางศาสนา งานที่ต้องรวมกับหนวยงานอื่น/ตามนโยบายของทางราชการ ฯลฯ
ตามนโยบายของทางราชการ
- เปนไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการเข้าคายธรรมะอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
เด็กและเยาวชน

จํานวน 20,000 บาท

       - เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย 
คาวัสดุ/อุปกรณ คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเปนในการดําเนินงาน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 15

2) โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต จํานวน 80,000 บาท

         -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย คาป้าย คาวัสดุ/อุปกรณ  ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
งาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 62

3) โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันลอยกระทง) จํานวน 60,000 บาท

       - เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย 
คาป้าย คาวัสดุ/อุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 46 ลําดับที่ 67
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

      -  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุตางๆ ในการจัดงาน ประกอบด้วย
โคมจุดเทียน เทียนไข ธงชาติ ฯลฯ เนื่องในวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา 
รวมถึงงานสําคัญตางๆ ของชาติ

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

- เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหลุบเลา ในการจัดงานสงเสริมเทศกาลบุญ
เดือนสิบสอง (บุญแขงเรือ)

จํานวน 40,000 บาท

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 32

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,820,700 บาท

งบลงทุน รวม 1,820,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,820,700 บาท
คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการกอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน บ้านหลม หมูที่ 5 จํานวน 176,000 บาท

    - ตามประมาณราคาที่องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลากําหนด
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการตอเติม/ซอมแซมศาลาพักญาติ  บ้านหลุบเลานาจาน   หมูที่ 15 จํานวน 132,700 บาท

     - โดยการปูกระเบื้องดินเผาเซรามิค  ขนาด  20" X 20"  
พื้นที่  225  ตารางเมตร

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านจัดระเบียบ  หมูที่ 6 จํานวน 148,000 บาท

   - ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านชลประทาน  หมูที่ 13 จํานวน 148,000 บาท

  - ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดานตึง  หมูที่ 4 จํานวน 150,000 บาท

    - ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร  
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านน้อยตาจี  หมูที่   11 จํานวน 148,000 บาท

    - ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านน้อยโนนสวรรค  หมูที่ 8 จํานวน 148,000 บาท

    - ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านภูน้อยพัฒนา  หมูที่ 12 จํานวน 148,000 บาท

     - ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเสียวพัฒนา  หมูที่ 14 จํานวน 148,000 บาท

    - ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหลุบเลาพัฒนา  หมูที่ 10 จํานวน 148,000 บาท

     - ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านฮองสิมพัฒนา  หมูที่ 9 จํานวน 148,000 บาท

    - ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมูที่ 1 จํานวน 148,000 บาท

    -  ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 30,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 73,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 73,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย จํานวน 70,000 บาท

     -  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย คาป้าย
คาจัดทําซุ้มนิทรรศการ คาวัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 3,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

          - เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับตัดหญ้า  
 บริเวณด้านในและด้านนอกที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา 
 เชน สนามหน้าอาคาร ริมถนนรอบสํานักงาน ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจัดทํา/สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลว. 26 มกราคม 2558
, หนังสือที่ มท 0810.6/ว 1470 ลว 24 กรกฎาคม 2560 และ ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลว 4 เมษายน 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 2 
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2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนริมถนน จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ/จัดกิจกรรม โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ/อุปกรณคาพันธุ
ไม้ คาปุ๋ย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนในการดําเนิน
โครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 11 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

           - เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อพันธุไม้/หญ้า/พันธุสัตวตางๆ ฯลฯ
 ในการปรับปรุงภูมิทัศน/ฟื้นฟูและอนุรักษธรรมชาติ/ระบบนิเวศนบริเวณลุม
น้ําพุง ตลอดจนสถานที่ของทางราชการ/แหลงทองเที่ยว/โครงการตามแนว
พระราชดําริ/วันสําคัญตางๆ ทั้งที่ดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยงาน
อื่น ตามที่หนังสือสั่งการกําหนด

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,311,296 บาท

งบกลาง รวม 10,311,296 บาท
งบกลาง รวม 10,311,296 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

     - เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของคา
จ้าง/คาตอบแทนพนักงานจ้าง ตาม พรบ.ประกันสังคมพ.ศ. 2533, หนังสือ ก
.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว 22 มกราคม 2557
, หนังสือ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลว 10
 กรกฎาคม 2557 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,500 บาท

      -  เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย
เจ็บป่วย หรือสูญหาย  ในอัตราร้อยละศูนยจุดสอง (0.20) ของคาจ้าง/คาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, หนังสือดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/4172 ลว 25 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,263,600 บาท

 - เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ดังนี้
   -  รับ 600 x 682 คน  x12  เดือน   เปนเงิน 4,910,400   บาท
   -  รับ 700 x 173 คน  x12  เดือน   เปนเงิน 1,453,200   บาท
   -  รับ 800 x   80 คน  x12  เดือน   เปนเงิน     768,000   บาท
   -  รับ 1,000 x 11 คน  x12  เดือน  เปนเงิน     132,000   บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 รายการที่ 24 หน้า 39)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,208,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ  จํานวน  230 คนๆละ 800
 บาท  จํานวน   12  เดือน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  รวม
ถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 1 รายการที่ 24 หน้า 39)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

  
      - ผู้ป่วยเอดส  จํานวน  7  คน    คนละ  500  บาท  จํานวน  12
   เดือน  
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 รายการที่ 24 หน้า 39)
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สํารองจาย จํานวน 373,811 บาท

      - เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

         -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 162,385 บาท

       - ประมาณการ กบท. จากยอดประมาณการรายรับ โดยไมรวมเงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
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