
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง
อําเภอ ชนบท   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,449,560 บาท
งบบุคลากร รวม 6,557,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  แยกรายละเอียด  ดังนี
  1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตรา
      เดือนละ 20,400 บาท  จํานวน  12  เดือน
  2) รองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220  บาท/คน 
      จํานวน 2 คน จํานวน  12 เดือน
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
     องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหาร
     ส่วนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการ
     สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง 
     (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
     (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของของนายก อบต. รองนายก อบต.  
  แยกรายละเอียด ดังนี
  1) ค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท 
     จํานวน  12  เดือน
  2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต.ในอัตรา
     เดือนละ  880  บาท/คน  จํานวน  2  คน จํานวน  12  เดือน      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
     องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหาร
     ส่วนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการ
     สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง 
     (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
     (สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของของนายก อบต. รองนายก อบต. 
   แยกรายละเอียด ดังนี
  1) ค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท 
     จํานวน  12  เดือน
  2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต.ในอัตรา
     เดือนละ  880  บาท/คน  จํานวน  2  คน จํานวน  12  เดือน      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
     องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหาร
     ส่วนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการ
     สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง 
     (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
     (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา
  ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
  องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหาร
  ส่วนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการ
  สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) 
  พ.ศ. 2557
  (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ประธานสภา อบต.
  รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. แยกรายละเอียด ดังนี
  1) ค่าตอบแทนของประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน 
      เดือนละ 11,220  บาท  จํานวน 12 เดือน
  2) ค่าตอบแทนของรองประธานสภา อบต.จํานวน 1 คน 
      เดือนละ 9,180  บาท    จํานวน 12 เดือน
  3) ค่าตอบแทนของเลขานุการสภา อบต.จํานวน 1 คน
      เดือนละ 7,200  บาท    จํานวน 12 เดือน
  4) ค่าตอบแทนของสมาชิกสภา อบต.จํานวน 18 คน 
      เดือนละ  7,200 บาท    จํานวน 12 เดือน    
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
     องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
     ตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
     องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) 
     พ.ศ. 2557
     (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,986,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,695,440 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ดังนี
 1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารท้องถิน กลาง)      
     จํานวน   495,000  บาท  
     -ขัน  39,880 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
      เป็นเงิน  478,560    บาท
     -เพิมขันเงินเดือน หนึงขัน 1,370  บาท/เดือน  
      จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  16,440   บาท
 2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารท้องถิน ต้น)     
     จํานวน  369,480  บาท
     -ขัน   29,680  บาท/เดือน   จํานวน 12  เดือน  
      เป็นเงิน  356,160  บาท
     -เพิมขันเงินเดือน หนึงขัน  1,110  บาท/เดือน 
      จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 13,320  บาท   
 3) หัวหน้าสํานักปลัด (อํานวยการท้องถิน ต้น)     
     จํานวน  349,320  บาท
     -ขัน  28,030   บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน   
      เป็นเงิน  336,360  บาท
     -เพิมขันเงินเดือน  หนึงขัน 1,080  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน  
      เป็นเงิน  12,960    บาท
 4) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
     จํานวน  289,080   บาท
     -ขัน  23,340  บาท/เดือน    จํานวน   12   เดือน          
      เป็นเงิน   280,080  บาท
    -เพิมขันเงินเดือน หนึงขัน  750  บาท/เดือน   
     จํานวน 12  เดือน   เป็นเงิน  9,000  บาท
 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
     จํานวน  323,040     บาท
     -ขัน  26,080  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน 
       เป็นเงิน   312,960    บาท
     -เพิมขันเงินเดือน หนึงขัน  840  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
      เป็นเงิน  10,080   บาท
 6) นิติกรชํานาญการ  จํานวน   362,640   บาท
     -ขัน  29,110  บาท/เดือน  จํานวน 12  เดือน  
      เป็นเงิน  349,320  บาท
     -เพิมขันเงินเดือน หนึงขัน  1,110  บาท/เดือน   
      จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  13,320  บาท 
 7) นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน    299,640     บาท
     -ขัน   24,010  บาท / เดือน  จํานวน  12  เดือน 
      เป็นเงิน  288,120   บาท
     -เพิมขันเงินเดือน  หนึงขัน  960    บาท/เดือน 
      จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 11,520  บาท   
 8) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน     207,240    บาท  
     -ขัน   16,650  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน 
      เป็นเงิน   199,800   บาท
     -เพิมขันเงินเดือน หนึงขัน  620 บาท/เดือน
      จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 7,440  บาท     
      เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล 
       เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือน
       และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)
       (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 294,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ดังนี
 1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในอัตราเดือนละ  14,000  บาท  
     จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  168,000  บาท
 2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  
      จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
 3) หัวหน้าสํานักปลัดในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
     เป็นเงิน  42,000  บาท
 4) นิติการในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
     เป็นเงิน  42,000  บาท     
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี
    -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
    -พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538
      และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ. 2544
    -ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  
      เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2)
      (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 968,160 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี
 1) ผู้ช่วยนักวิชาการการเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
     จํานวน  256,320  บาท  
     -ค่าจ้าง  20,530  บาท/เดือน จํานวน  12   เดือน  
       เป็นเงิน  246,360    บาท
     -เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์ 830 บาท/เดือน 
      จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน   9,960   บาท
 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 
      จํานวน 171,480 บาท
     -ค่าจ้างคนละ 13,740 บาท/เดือน 
      จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  164,880  บาท
     -เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์  550  บาท/เดือน
      จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  6,600   บาท
  3) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา  
      จํานวน 238,200  บาท
      -ค่าจ้าง   19,080  บาท/เดือน  
       จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน   228,960   บาท
      -เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์ 770 บาท/เดือน 
       จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  9,240   บาท
  4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน 1  อัตรา 
       จํานวน  150,360    บาท
      -ค่าจ้าง   12,040   บาท/เดือน  
       จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน   144,480  บาท
      -เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์ 490บาท/เดือน 
       จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 5,880   บาท
  5) พนักงานขับรถ    จํานวน  1  อัตรา  
       จํานวน   151,800    บาท
      -ค่าจ้าง  12,160   บาท/เดือน  
       จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  145,920  บาท
      -เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์ 490 บาท/เดือน 
       จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  5,880  บาท     
      เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบําเหน็จ 
      บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
      (สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  14:32:34 หน้า : 4/55



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,440 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง ดังนี
  1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   จํานวน   14,940     บาท   
      -เพิม  1,245  บาท / เดือน 
       จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  14,940   บาท
  2) พนักงานขับรถ   จํานวน  13,500   บาท   
      -เพิม  1,125  บาท / เดือน 
       จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  13,500  บาท       
       เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
       -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
        ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
        ข้าราชการ (ฉบับที  6) พ.ศ. 2558  
       -หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 
        ลงวันที  1 กรกฎาคม 2558     
        (สํานักปลัด)  

งบดําเนินงาน รวม 2,740,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 510,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 280,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ดังนี
 1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อบต. จํานวน  
      50,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 
      แก่อบต. เช่นประชาคมหรือผู้ทีได้รับคําสังให้เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
      ตรวจงานจ้าง หรือกรรมการอืน ๆ ตามสิทธิ
  2) ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน 
       จํานวน  30,000 บาท
  3) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและ
       พนักงานจ้างทีมีสิทธิ  จํานวน 200,000 บาท        
       เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี   
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
        ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
        แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครอง
        ท้องถิน พ.ศ.2557
       -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 
        0809.3/ว 380  ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ 
        ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.  เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
        หลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
        เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
        พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
        ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558
      -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
        ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อม 
        แนวทางปฏิบัติเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนด 
        ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
        รางวัลประจําปี
        (สํานักปลัด)

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมหรือค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ 
   ทีได้รับแต่งตังจากองค์การบริหารส่วนตําบลตามอํานาจหน้าที 
   (สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติ
  ให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
   ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
   (สํานักปลัด)
 
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม 
  ระเบียบของทางราชการ  
  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
   ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิมเติมถึง
   (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862
   ลงวันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับ
   การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
   (สํานักปลัด)
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
  ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี
  -พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
    และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 7) พ.ศ. 2554
  -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
    การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,745,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจัดทําสือสิงพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโฆษณา วารสารสิงพิมพ์ และเผยแพร่ 
  เย็บหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
  (สํานักปลัด)
ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป จัดเก็บขยะ จํานวน 316,800 บาท
 -เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป เหมาเก็บขยะ 
  จํานวน  4 อัตรา ๆ ละ  6,600  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน    
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
  (สํานักปลัด)
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ค่าจ้างเหมาในการจัดทําข้อมูลพืนฐานหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําข้อมูลพืนฐานหมู่บ้าน
  และชุมชนในเขตอบต.ปอแดง ในการจัดทําแผนพัฒนาของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
  (สํานักปลัด)

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป  จ้างพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูล จํานวน 79,200 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป ในการพิมพ์เอกสาร
  และบันทึกข้อมูลระบบต่าง ๆ จํานวน 1 อัตรา ๆ 
  ละ 6,600 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน 
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
  (สํานักปลัด)

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป  ทําความสะอาดบริเวณรอบอาคารสํานัก
งาน

จํานวน 79,200 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป ในการทําความสะอาด
  บริเวณรอบอาคารทีทําการ อบต.ปอแดง หรืองานอืน ๆ 
  จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,600 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน 
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
  (สํานักปลัด)

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดในอาคารทีทําการ จํานวน 60,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไปทําความสะอาด
  ภายในอาคารและบริการทัวไป  หรืองานอืน ๆ จํานวน 1 อัตรา 
  อัตราละ 5,000  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน 
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
  (สํานักปลัด)

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดํารัส หรือโครงการตามแนวพระราช
เสาวนีย์และงานราชพิธีต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมหรือโครงการอันเนืองมาจาก
  พระราชดํารัสหรือโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์
  และงานราชพิธีต่าง ๆ  ตามนโยบาย ของรัฐบาล เพือเป็น
  ค่าจ้างเหมาและค่าดําเนินการทีเกียวข้อง  
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114  ลําดับที  4
  (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าเบียประกัน 
  ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
  (สํานักปลัด)
  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรอง
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) โดยแยกเป็น   
  1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
       จํานวน  20,000  บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ 
       เช่นนําชา กาแฟ อาหารว่าง ของทีระลึก ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
       ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอืน 
       ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง  เพือเป็นค่ารับรอง
       ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะทีไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือ
       เยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  
       ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ
  2) ค่าเลียงรับรอง จํานวน 30,000  บาท 
      -เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ ในการประชุมสภาท้องถิน 
        หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตาม 
        กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวง 
        มหาดไทย ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน ให้เบิกจ่ายได้ 
        เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวนคณะบุคคลและ 
        รายงานการประชุม เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
        เป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ  เป็นไปตาม    
        ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 
        0808.4/ว 2381 ลงวันที  28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบ 
        ประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังท้องถิน จํานวน 460,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบล
  ปอแดงตามทีคณะกรรมการเลือกตังกําหนด  
  (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณี
  คณะกรรมการการเลือกตังสังให้เลือกตังใหม่)     
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท. 0802./ว 3675 
   ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561   
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท 0890.4/ว3992 
   ลงวันที 2 ตุลาคม 2556  
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0890.4 /468 
   ลงวันที 17 มกราคม 2556 
   ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) เพิมเติม (ฉบับที 1)
   หน้า  9  ลําดับที  2
   (สํานักปลัด)
 

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักระหว่าง
   เดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานส่วนตําบล
   พนักงานจ้างทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ  
   หรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก  
   และมีสิทธิตามระเบียบทีทางราชการกําหนด 
   ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
    และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึง (ฉบับที 3)พ.ศ. 2559
  (สํานักปลัด)

ค่าฝึกอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน  โครงการ อบต. ปอแดง จํานวน 300,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม
  หรือทัศนศึกษาดูงานตามโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง 
  ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
  ค่าของสมนาคุณ ค่าอุปกรณ์ในการอบรม ค่าเช่าเหมารถปรับอากาศ
  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  
  ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า  113  ลําดับที 2
  (สํานักปลัด)

โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตามประเมินผล
  แผนพัฒนาท้องถิน  ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม
  สําหรับคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น 
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116  ลําดับที 2
  (สํานักปลัด)
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โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมขับเคลือน
  กระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิน  
  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
   ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116  ลําดับที 1
  (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  
 เช่นครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ หรือรายจ่ายอืน ๆ ทีอยู่ในประเภทนี 
 เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 (สํานักปลัด)         

ค่าวัสดุ รวม 485,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานักงาน
   เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก
  ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์
   แผงปิดประกาศ แผ่นป้าย จราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ   
   กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา  ผิด เทปกาว
   ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสารตลับผงหมึก นําหมึกปริน 
  ไม้บรรทัด คลิป  แฟ้ม ธงชาติ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
   นําดืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพือ
   ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
   ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไป 
   หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และ 
   รายจ่ายอืนทีเกียวข้อง 
   (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น ไมโครโฟน 
   ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า
   เครืองวัดแรงดันฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
   ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด สายฟฟ้า ปลักไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้า
   รีซีสตอร์ เบรกเกอร์ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
   และหมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
   คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไป 
   หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง 
   (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง 
  ประแจ  แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อดเกียร์  
  ล็อคคลัตซ์  ยางรถยนต์ นํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา
  ฟิล์ม กรองแสง ฯลฯ เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ ชุดเกียร์รถ เบรก
  ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี 
  จานจ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กันชนรถยนต์ 
  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้ มาซึงสิงของทีมี
  ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้ 
  งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพไปใน
  ระยะเวลาอันสัน และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง 
  (สํานักปลัด)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  แก๊สหุงต้ม 
  นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี 
  นํามันเครือง ถ่าน ก๊าช ฯลฯ 
  (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษ
   เขียนโปรสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
   (ภาพยนต์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง 
   อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
   ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์   เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
   ถ่ายรูป การล้างอัดขยาย ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้มา
   ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
   การใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพไปใน
   ระยะเวลาอันสันและรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง 
   (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก  ตลับหมึก  แป้นพิมพ์  
  แผ่นซีดี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์ สําหรับเครืองพิมพ์
  คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ แผงแป้นพิมพ์
  อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิพ และหมายถึงรายจ่าย
  เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย สภาพไม่คงทนถาวรหรือตาม
  ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพ
  ไปในระยะเวลาอันสัน และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง 
  (สํานักปลัด) 

งบลงทุน รวม 152,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 152,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 5,000 บาท
 -จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน  2  ตัว
   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี
   1.เก้าอีบุนวม
   2.มีพนักผิงหลัง 
   3.ล้อเลือนปรับระดับได้
   4.มีทีพักแขนทังสองข้าง 
      (จัดหาทัวไปโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
      มาตรฐานครุภัณฑ์)      
      ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1) 
      หน้า 23  ลําดับที 3
     (สํานักปลัด)
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เครืองสแกนลายนิวมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 9,700 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าาจัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ ชนิดบันทึก
  เวลาเข้าออกงาน
  1.รองรับลายนิวมือ 3,000  ลายนิวมือ
  2.สามารถบันทึกข้อมูลได้  100,000  รายการ
  3.หน้าจอ LCD
  4.สามารถเชือมต่อได้หลายรูปแบบ
  5.มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน
  6.ราคาไม่รวมค่าติดตัง
  ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1) 
   หน้า  24  ลําดับที  5
   (สํานักปลัด)
ติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดคุณลักษณะ
  ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
  จัดหาทัวไปโดยสืบราคาจากท้องตลาด  เนืองจากไม่มีในบัญชี
  มาตรฐานครุภัณฑ์)
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1)
  หน้า  23  ลําดับที 1
  (สํานักปลัด)

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
  1. มีมือจับชนิดบิด            
  2. มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน            
  3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
      ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
      มกราคม 2561      
      ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1)
      หน้า  24  ลําดับที  4
     (สํานักปลัด)
โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด  5  ฟุต จํานวน 1 ตัว  
  (จัดหาทัวไปโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
  มาตรฐานครุภัณฑ์) 
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.251-2564) เพิมเติม(ฉบับที 1)
  หน้า  23  ลําดับที 2
  (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
 -เพือจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว)  
  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
   - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า 
     จํานวน 1 หน่วย  
   - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
     มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด 
      ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
      ความจุม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย - มี DVD-RW 
      หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
      10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
     ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast 
      Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิว 
      จํานวน 1 หน่วย 
     จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ 
     คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 
     พ.ศ. 2561
     ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1)
     หน้า  27  ลําดับที  12
     (สํานักปลัด)
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เครืองพิมพ์  Multifuntion  แบบฉีดหมึก(Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
 -เพือจัดหาเครืองพิมพ์  Multifuntion  แบบฉีดหมึก(Inkjet)  
  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  
  - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
    และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
  - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi 
    หรือ 1200 x 4,800 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที
    (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
    หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400
    dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา - สามารถย่อและ 
    ขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
    จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
    Base-T  หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, 
    Letter, Legal และ Custom      
   จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ 
   คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี    
   พ.ศ. 2561     
   ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1)
   หน้า  27  ลําดับที 13
   (สํานักปลัด)
   

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
 -เพือจัดหาเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 
  (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท คุณลักษณะพืนฐาน 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB 
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
    จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น-สามารถใช้ได้กับ 
    A4, Letter, Legal และ Custom   
   จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ 
   คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 
   พ.ศ. 2561
   ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม(ฉบับที 1)  หน้า 28
   ลําดับที  14
   (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,129,343 บาท
งบบุคลากร รวม 1,694,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,694,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 864,840 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ดังนี  
   1) ผู้อํานวยการกองคลัง (อํานวยการท้องถิน ต้น)   
        จํานวน   311,640    บาท  
        -ขัน  24,970 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
          เป็นเงิน  299,640 บาท
        -เพิมขันเงินเดือน  หนึงขัน  1,000  บาท/เดือน  
          จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  12,000   บาท
   2) เจ้าพนักงานการเงินการบัญชีชํานาญงาน   
        จํานวน   225,720     บาท   
        -ขัน 18,060 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
          เป็นเงิน  216,720  บาท
        -เพิมขันเงินเดือน หนึงขัน  750  บาท /เดือน จํานวน 12 เดือน   
         เป็นเงิน  9,000  บาท
   3) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จํานวน  190,320    บาท
       -ขัน 15,060  บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน 
         เป็นเงิน 180,720  บาท
       -เพิมขันเงินเดือน  หนึงขัน  800  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
        เป็นเงิน  9,600  บาท 
   4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
       จํานวน 137,160บาท  
       - ขัน  8,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
          เป็นเงิน  133,080  บาท
       - เพิมขันเงินเดือน  หนึงขัน  340 บาท/เดือน  
         จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน  4,080  บาท    
         เป็นไปตามประกาศและหนังสือสังการ ดังนี
          -ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐาน 
          ทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
          เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
         -หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0809.2/ว 138 
          ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
          (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
 1) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานจํานวน  24,000  บาท
     -เพิม 2,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเเงิน  24,000  บาท
     เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
      -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ 
        ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนข้าราชการ 
        (ฉบับที  6) พ.ศ. 2558  
      -หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 
       ลงวันที  1 กรกฎาคม 2558    
      (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
  1) ผู้อํานวยการกองคลังในอัตรา  3,500  บาท/เดือน  
      จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,00  บาท
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี
      -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
      -พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538
       และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ. 2544
      -ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  
       เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2)
      (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 199,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
 1) เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี    จํานวน   199,800    บาท  
     -ขัน  16,030  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
       เป็นเงิน  192,360  บาท
     -เพิมขันเงินเดือน  หนึงขัน 620  บาท/เดือน 
      จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 7,440   บาท
      เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบําเหน็จ 
      บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
     (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 523,560 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี
 1) ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี   จํานวน   233,880     บาท
      -ค่าจ้าง 18,740  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  
        เป็นเงิน 224,880  บาท
      -เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์  750  บาท/เดือน  
       จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 9,000  บาท
  2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ     จํานวน  143,040    บาท
       -ค่าจ้าง 11,460  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
         เป็นเงิน 137,520  บาท
       -เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์  460  บาท/เดือน 
        จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 5,520  บาท
  3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้   จํานวน  146,640   บาท
       -ค่าจ้าง  11,750  บาท/เดือน  จํานวน  12   เดือน   
        เป็นเงิน  141,000     บาท
      -เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์  470  บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน  
        เป็นเงิน 5,640  บาท
        (กองคลัง)
        เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบําเหน็จ 
        บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
       (กองคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,320 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง ดังนี
 1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  จํานวน 21,900   บาท  
     -เพิม  1,825 บาท/เดือน  จํานวน   12  เดือน   
      เป็นเงิน   21,900   บาท
 2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  จํานวน  18,420  บาท  
      -เพิม  1,535  บาท/เดือน  จํานวน 12  เดือน   
       เป็นเงิน   18,420   บาท
      เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
       -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ 
        ชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนข้าราชการ  
        (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2558  
       -หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 
        ลงวันที  1 กรกฎาคม 2558       
       (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,399,523 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
 1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
    จํานวน  100,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือ
    คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ 
    และประชาคม หรือผู้ทีได้รับคําสังให้เข้าร่วมเป็น กรรมการตรวจงาน 
    จ้างหรือกรรมการอืน ๆ ตามสิทธิ เป็นไปตามประกาศองค์การบริหาร 
    ส่วนตําบลปอแดง  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ 
    คณะกรรมการถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
    ท้องถินด่วน ที มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที 25 กันยายน 2560
  2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและ
     พนักงานจ้างทีมีสิทธิและได้รับความเห็นชอบแล้ว
     จํานวน  100,000  บาท  
     เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี   
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
       ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
       แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองท้องถิน  
       พ.ศ.2557
     -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 
       0809.3/ว 380  ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., 
       ก.ท., และ ก.อบต.  เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก 
       เกณฑ์เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น 
       กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน 
       ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
       พ.ศ.2558
     -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 
       0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทาง 
       ปฏิบัติเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ 
       ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
      (กองคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติ
  ให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
  ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิ
  ได้รับตามระเบียบของทางราชการ
  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
    ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862
    ลงวันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับ
    การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
   (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบของทาง
  ราชการ 
   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
    ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมจน
    ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
   -หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 
     ลงวันที 28 มิถุนายน 2559   
   -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
     การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป จํานวน 100,000 บาท
 -เพือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาในการทําสิงของ และบริการทัวไป 
  หรือจ้างเหมาบุคคลเพือปฏิบัติงานในอํานาจหน้าทีขององค์การ
  บริหารส่วนตําบล   
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
  (กองคลัง)
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าเบียประกัน 
  ค่าเช่าพืนทีเว็ปไซต์  ค่าพัฒนาเว็ปไซต์ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
  (กองคลัง)
  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  
  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย  
  และค่าใช้จ่ายอืน  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับ การรับรอง  
  เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะทีไปนิเทศงาน  
  ตรวจงานหรือเยียมชม  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381 
  ลงวันที  28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่าย
  เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักระหว่างเดิน 
   ทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง
   ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ  หรือมีการโอนย้ายหรือ
   เข้ารับการอบรม สัมมนา   หรือสอบคัดเลือก   และมีสิทธิตามระเบียบ
   ทีทางราชการกําหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
    เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึง 
     (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
    (กองคลัง)
โคงการให้บริการชําระภาษีนอกสถานที จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้บริการชําระภาษีนอกสถานที
  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
  - พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542 
    ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า   114   ลําดับที  2 
   (กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดทํา
  แผนทีภาษีและทะเบียนทรัยพย์สิน 
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1)
  หน้า  10   ลําดับที  3
  (กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  
   เช่นครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ หรือรายจ่ายอืน ๆ ทีอยู่ในประเภทนี 
   เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
   (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 94,523 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 59,523 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลข
  ขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
  กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์ 
   แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ   
  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด 
  เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว ซองเอกสารตลับผงหมึก 
  นําหมึกปริน ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ ของใช้ในการ
  บรรจุหีบห่อ นําดืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ และ 
  หมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
  ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง
  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และรายจ่ายอืน
  ทีเกียวข้อง
  (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
 -เพือจ้ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว  เช่น หม้อ กระทะ กาละมัง มีด 
  ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนซ้อมกระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว
  ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน 
   แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้มา
  ซึงสิงของทีมีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
  ใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
  อันสัน และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง
  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
  ข้อมูล  อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
  แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
  เครืองพิมพ์เลเซอร์  แผงแป้นพิมพ์อักขระ หรือแป้นพิมพ์ 
  เมนบอร์ด เมมโมรีชิพ คัตซีทฟิดเตอร์ เมาส์ เครืองอ่านและ 
  บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้
  มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
  มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิน เปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพ
  ไปในระยะเวลาอันสัน และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง
  (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานทีทีอยู่ในความดูแล
  ของ  อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ 
  ค่าภาษี เป็นต้น
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/
   ว 2217  ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
   ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
   ที มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที 3  สิงหาคม  2560 
  (กองคลัง)
  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงาน และสถานทีทีอยู่ในความ
  ดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ  
  ค่าภาษี  เป็นต้น  
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/
   ว 2217  ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
   ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
   ที มท  0810.8/ว 1529 ลงวันที 3  สิงหาคม  2560 
  (กองคลัง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ 
  ของสํานักงานและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
  ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 
  เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย 
  และค่าบริการรายเดือน ฯลฯ
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/
   ว 2217  ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
   ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
   ที มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที 3  สิงหาคม  2560 
  (กองคลัง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
  การคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/
   ว 2217  ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
   ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
   ที มท  0810.8/ว 1529 ลงวันที 3  สิงหาคม  2560 
   (กองคลัง)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ  
  (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสาร  
  ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง 
  อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่อง 
  สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
  ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
   เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/
   ว 2217  ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
   ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
   ที มท  0810.8/ว 1529 ลงวันที 3  สิงหาคม  2560 
  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 35,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป        
  1)  มีมือจับชนิดบิด            
  2)  มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน           
  3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
      ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
      สํานักงานประมาณ มกราคม 2561
      ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1)
      หน้า  24  ลําดับที  6
      (กองคลัง) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  แบบที  2 จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล  แบบที  2 
  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว) 
  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  
  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
   จํานวน 1 หน่วย 
  -มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  
  - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
    หรือดีกว่า ดังนี 
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
        ความจุขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
        ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วย
        ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย 
        ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
        - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
          มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
          ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
          ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
        - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย - มีช่องเชือมต่อระบบ 
          เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
          หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
        - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
         ไม่น้อยกว่า  3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
        - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
          600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
         ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ 
         คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
         ประจําปี  พ.ศ. 2561
         ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1) 
         หน้า 28  ลําดับที  5
        (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,484,040 บาท
งบบุคลากร รวม 291,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 291,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 291,240 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ดังนี
  1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
      จํานวน   291,240   บาท
      -ขัน  23,370  บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน 
        เป็นเงิน   280,440   บาท
      -เพิมขันเงินเดือน  หนึงขัน 900  บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน   
       เป็นเงิน 10,800   บาท
      เป็นไปตามประกาศและหนังสือ ดังนี
      -ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐาน 
       ทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน 
       เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)
      -หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0809.2/ว 138 
       ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
       (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 872,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 772,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 712,800 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป
  ค่าจ้างเหมาเพือปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  จํานวน  9  อัตรา ๆ ละ 6,600 บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน
  เป็นเงิน  712,800  บาท เพือปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือในการดับเพลิง
  และปฏิบัติงานด้านผู้ป่วยฉุกเฉินและงานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย
  จากผู้บังคับบัญชา  
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
   (สํานักปลัด)  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักระหว่างเดิน 
   ทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง
   ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ  หรือมีการโอนย้ายหรือ
   เข้ารับการอบรม สัมมนา   หรือสอบคัดเลือก   และมีสิทธิตามระเบียบ
   ทีทางราชการกําหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
    การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึง 
    (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
    (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ 
   เช่นครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ หรือรายจ่ายอืน ๆ ทีอยู่ในประเภทนี 
   เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  (สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  เช่น สําลี ผ้าพันแผล  เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ 
  ออกซิเจน นํายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง  ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ 
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
   ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
   จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
   ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
    สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
    ตามงบประมาณ
   (สํานักปลัด)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง 
  สายดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง ฯลฯ 
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
    ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
    จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิน
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
    ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
    สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
    ตามงบประมาณ
    (สํานักปลัด)
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วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนเพือใช้ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย เช่น กรวยจราจร แผงเหล็กจราจร เสือกักสะท้อนแสง 
   กระบองไฟสัญญาณจราจร แบตเตอร์รีวิทยุสือสาร ฯลฯ 
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
    ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
    จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิน
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
     ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
     สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
     รายจ่ายตามงบประมาณ
    (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 320,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 320,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 320,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโทรทัศน์วงจรปิด
 1)กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง 
    ภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทัวไป
    ราคา 33,000 บาท จํานวน  8  ตัว
    คุณลักษณะพืนฐาน
    -มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
     หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
    -มีframe rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที frame per (second)
    ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable 
    (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทัง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
    -มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18LUX สําหรับการแสดงภาพสี 
    (Color)  และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา
     Black/White)
    -มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า1/3 นิว
    -มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
    ไม่น้อยกว่า  4.5 มิลลิเมตร
    -สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection)ได้
    -สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสงมาก 
     (Wide (Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
    -สามารถส่งสัญญาณภาพ(Streaming)ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
    -ได้รับมาตรฐานOnvif(Open Network Video Interface Forum)
    -สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
    -สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ  IPv6 ได้
    -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
     แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ 
    -ทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
     (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
    -ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติม
     สําหรับหุ้มกล้อง (Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
    -สามารถทํางานได้ทีอุณหภูมิ -10 C ถึง 50 C เป็นอย่างน้อย

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  14:32:34 หน้า : 26/55



    -สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
     หรือ SNTP”,SNMP, RTSP, IEEE802.1 X ได้เป็นอย่างน้อย
    -มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card หรือ 
     MicroSD Card หรือ Mini SD Card
    -ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
     Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD 
     ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
    -ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
    -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
    -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
     ทีมีคุณภาพ
  2)อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายNetwork( Video Recorder) 
     แบบ 8 ช่อง ราคา 24,000 บาท
     คุณลักษณะพืนฐาน
     -เป็นอุปกรณ์ทีผลิตมาเพือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
      โดยเฉพาะ
     -สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ 
       H.264 หรือดีกว่า
     -ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
       Forum)
     -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
      แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     -สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือแสดงผลทีความละเอียดของภาพ 
      สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
      2,073,600 pixel
     -สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP 
      หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
     -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําออหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
      Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อย 
      กว่า 8TB
     -มีช่องเชือมต่อ (Interface) ( แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
     -สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
     -ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
      Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD 
      ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
     -สามารถแสดงภาพทีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
      เครือข่ายได้
     -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี 
      คุณภาพ
    3) จอมอนิเตอร์ ขนาด 23 นิว  จํานวน 1 จอ
    4) ตู้ RACK ขนาด 6 U  จํานวน  1  ตู้
    5) เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 KHz  จํานวน  1  เครือง
    6) ค่าอุปกรณ์ใช้ในการติดตัง (สายแลน, กล่องกันนํา, Hub Swich, 
        สายไฟ) พร้อมติดตังและเซ็ตระบบ
        ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ 
        คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 
        พ.ศ. 2561
       ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที  1)
       หน้า  26  ลําดับที  11
      (สํานักปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 426,675 บาท
งบดําเนินงาน รวม 426,675 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
  - เพือเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าทีของสมาชิก อปพร. 
    ของศูนย์ อปพร.อบต.ปอแดง  ทีมาปฏิบัติตามคําสัง ผอ.ศูนย์ 
    อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ จุดบริการ
    ประชาชนช่วงเทศกาล    
    เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร 
     ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
  - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
     ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
     สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
     (สํานักปลัด)                          
                 

ค่าใช้สอย รวม 416,675 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันยาเสพติด จํานวน 16,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันยาเสพติด  
   เช่น ค่าจัดทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์   ค่าอาหาร 
   เครืองดืม  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
   ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 106 
   ลําดับที 9
  (สํานักปลัด) 
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 51,900 บาท
 -เพือจ่ายเป็นโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
   เทศกาลสงกรานต์  เช่น  ป้ายโครงการ ค่านําดืม ฯลฯ
   บริการประชาชนทีมารับบริการในช่วงเทศกาล 
  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
  -ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
  -ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
    ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย พ.ศ. 2560                       
    ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 106  ลําดับที 11
    (สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ จํานวน 55,900 บาท
  -เพือจ่ายเป็นโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
   เทศกาลปีใหม่  เช่น  ป้ายโครงการ ค่านําดืม ฯลฯ
   บริการประชาชนทีมารับบริการในช่วงเทศกาล 
  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
  -ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
  -ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
    ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย พ.ศ. 2560                       
    ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 106  ข้อ 12
    (สํานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 280,375 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
  ฝ่ายพลเรือน ปี 2562 โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าป้าย 
  ประชาสัมพันธ์   ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าวัสดุ
  สินเปลือง  ค่าจัดสถานที ค่าชุดเครืองแบบปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
  เป็นไปตามระเบียบ และพระราชบัญญัติ ดังนี
   -พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (30)   
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
    การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557                    

    ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 105 ลําดับที 4
    (สํานักปลัด)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 12,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม
  รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ค่าอาหาร เครืองดืม  
  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
  ที มท 0892.2/ว 930 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2558  
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 105 ลําดับที 6
  (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,334,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,756,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,756,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,162,680 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ดังนี
  1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการท้องถิน ต้น) 
      จํานวน  254,880   บาท  
      -ขัน  20,320   บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน 
       เป็นเงิน 243,840  บาท
      -เพิมขันเงินเดือน หนึงขัน 920 บาท/เดือนจํานวน  12  เดือน 
       เป็นเงิน 11,040  บาท
  2) นักวิชาการศึกษาชํานาญการ   จํานวน   336,360  บาท
       -ขัน  26,980  บาท/เดือน  จํานวน  12    เดือน  
         เป็นเงิน     323,760   บาท
       -เพิมขันเงินเดือนหนึงขัน  1,050 บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน
         เป็นเงิน  12,600  บาท 
  3) ข้าราชการครูครูผู้ดูแลเด็กอันดับครู คศ.1 ศูนย์มาบตากล้า 
       จํานวน  285,720  บาท
       -ขัน  22,890  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
         เป็นเงิน   274,680    บาท
       -เพิมขันเงินเดือนหนึงขัน  920 บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน
        เป็นเงิน  11,040  บาท 
  4) ข้าราชการครูครูผู้ดูแลเด็กอันดับครู คศ.1 ศูนย์หนองไฮ  
       จํานวน  285,720  บาท
       -ขัน  22,890  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน 
         เป็นเงิน   274,680  บาท
       -เพิมขันเงินเดือนหนึงขัน  920 บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน 
        เป็นเงิน  11,040  บาท 
        (กองการศึกษาฯ)
        เป็นไปตามหนังสือสังการ และประกาศ ดังนี
       -หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0809.2/ว 138 
        ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
       -ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐาน 
        ทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน 
        เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)
        (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
  1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน  3,500 บาท/เดือน 
      จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี
     -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     -พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538
      และทีแก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
     -ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
      เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2)
     (กองการศึกษาฯ)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินวิทยาฐานะของบุคลากรทางการศึกษา
  จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
  เป็นเงิน  42,000  บาท
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจํา
  ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 3) 
  พ.ศ. 2558  
  (กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 496,200 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี
  1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีศูนย์เยาวชน       จํานวน   177,000   บาท  
      -ค่าจ้าง  14,180 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
       เป็นเงิน  170,160  บาท
     -เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์  570 บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน 
      เป็นเงิน 6,840  บาท 
  2) พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา จํานวน  319,200 บาท
     (1) ผู้ดูแลเด็กศูนย์หัวฝาย    จํานวน     151,800      บาท
          - ค่าจ้าง  12,160  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน 
             เป็นเงิน   145,920  บาท
          - เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์  490 บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน
            เป็นเงิน 5,880  บาท 
     (2) ผู้ดูแลเด็กศูนย์ปอแดง    จํานวน   167,400      บาท
           - ค่าจ้าง   13,410 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
             เป็นเงิน   160,920  บาท
           - เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์ 540 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน 
             เป็นเงิน 6,480 บาท 
             เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบําเหน็จ 
             บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
           (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ ดังนี
  1) ผู้ดูแลเด็กศูนย์หัวฝาย เพิม  1,125   บาท/เดือน  
      จํานวน  12   เดือน  เป็นเงิน  13,500  บาท
      เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
      -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
       ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนข้าราชการ 
       (ฉบับที  6) พ.ศ. 2558  
      -หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 
       ลงวันที  1 กรกฎาคม 2558  
      (กองการศึกษาฯ)    
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งบดําเนินงาน รวม 578,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติ
  ให้มาปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการซึงเป็นงานเร่งด่วน
  นอกเวลาาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราช ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
  ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
   (กองการศึกษาฯ)

     
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบของทาง
  ราชการ 
  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
   ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมจน
   ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
  -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
    การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
  -หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 
   มิถุนายน 2559
   (กองการศึกษาฯ)

  
                
              

ค่าใช้สอย รวม 438,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป เป็นผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 79,200 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
   ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,600  บาท  
   จํานวน 12  เดือน
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
  (กองการศึกษาฯ)
 
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป พิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูล จํานวน 79,200 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการคนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
  ในการพิมพ์เอกสาร,บันทึกข้อมูล และงานอืนๆ 
  จํานวน  6,600  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
   เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559   
  (กองการศึกษาฯ)
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ค่าจ้างเหมาบริการทัวไป จํานวน 80,000 บาท
 -เพือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาในการทําสิงของ และบริการทัวไป
  หรือจ้างเหมาบุคคลเพือปฏิบัติงานในอํานาจหน้าทีขององค์การ
  บริหารส่วนตําบล ฯลฯ 
   เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
   (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักระหว่าง
   เดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานส่วนตําบล
   พนักงานจ้างทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ  
   หรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก  
   และมีสิทธิตามระเบียบทีทางราชการกําหนด 
   ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
    และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึง (ฉบับที 3)พ.ศ. 2559
  (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
  ให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  โดยจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์
  ในการจัดกิจกรรมค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าจัดสถานที ฯลฯ
   เป็นไปตาม
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
   จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
   แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2559
   ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1)
   หน้า  11  ลําดับที  1       
  (กองการศึกษาฯ)
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก จํานวน 60,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็ก  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
  และเครืองดืม  ค่าจัดสถานที  ค่าของรางวัล  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
  โครงการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือทีเกียวข้อง ดังนี
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
   จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
   แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2559
  -หนังสือกรมส่งเสริมการการปกครองส่วนท้องถิน  
  ด่วนทีสุด  มท 0808.2/ว 2873  ลงวันที  20 ธันวาคม  2560 
  เรืองซักซ้อมแนวทางจัดงานวันเด็ก 
  ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 67 ลําดับที  7  
  (กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดกิจกรรมและพัฒนาทักษะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและพัฒนาทักษะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง  ดังนี 
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
   จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
   แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2559
   ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1)
   หน้า 11 ลําดับที  2  
   (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  
  เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ หรือรายจ่ายอืน ๆ ทีอยู่ในประเภทนี   
  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  (กองการศึกษาฯ)      
  

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลข
  ขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
  เก้าอีพลาสติก ตรายาง  พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ 
  แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้าย ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ 
  ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
  ซองเอกสารตลับผงหมึก นําหมึกปริน ไม้บรรทัด คลิป แฟ้มธงชาติ 
  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นําดืมสําหรับบริการ ประชาชน ฯลฯ 
   และหมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
  โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
  สินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และ
  รายจ่ายอืนทีเกียวข้อง
  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กาละมัง 
  มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ส้อม กระทะไฟฟ้า 
  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็งผงซักฟอก สบู่ 
  นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ และหมายถึง
  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทน
  ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไป 
  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง 
  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก   ตลับหมึก  
  แป้นพิมพ์  แผ่นซีดี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
  ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์ 
  คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ แผงแป้นพิมพ์
  อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ชิพ คัตซีทฟิดเตอร์ เมาส์ 
  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ และหมายถึงรายจ่าย
  เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไป 
  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง 
  (กองการศึกษาฯ) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,765,442 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,331,442 บาท
ค่าใช้สอย รวม 545,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 545,800 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปอแดง  จํานวน 4 ศูนย์
     จํานวน 338,100  บาท
     - เพือเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้จ่ายเป็นค่าดําเนิน
     กิจกรรมทีเกียวเนืองกับกิจกรรมอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็ก 
     จํานวน 69 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน  ระยะเวลา  245  วัน 
     ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
     หน้า 67  ลําดับที 9
2. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
     เด็กเล็ก จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2–5 ปี) 
     ศพด.อบต.ปอแดง  จํานวน 117,300   บาท 
      -เพือเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปอแดง
    ใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมทีเกียวเนืองกับกิจกรรมค่าจัดการ
     เรียนการสอน  เช่น ค่าวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอนฯลฯ   
     จํานวน 69  คนอัตราคนละ  1,700 บาท  ต่อคน/ปี       
     ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
      เพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า  11   ลําดับที  3                                     
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    อบต.ปอแดง    จํานวน  90,400   บาท           
     -เพือเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปอแดง
    สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเล็กของศูนย์
    พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปอแดง   ดังนี
     - เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 80 คน
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปีจํานวน 80 คน,
     - ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปีจํานวน 80 คน,
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430 บาท/ปีจํานวน 80 คน
     จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3–5 ปี) ศพด.อบต.ปอแดง
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี   
      -พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9)
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 
      ลงวันที 16  มิถุนายน 2552
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658  
      ลงวันที 22  มีนาคม  2559  
      ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
      เพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า  12   ลําดับที  4
      (กองการศึกษาฯ)     
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ค่าวัสดุ รวม 785,642 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 785,642 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
   -ประเภทนมถุงและนมกล่อง สําหรับเด็กปฐมวัย  สําหรับ
    ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง  
    จํานวน 69 คน  จํานวน  260  วัน  
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  67  ลําดับที  9  
2.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
    -ประเภทนมถุง และนมกล่อง เด็กประถมศึกษา โรงเรียน (สพฐ) 
     ในเขตพืนทีตําบลปอแดง  จํานวน  341  คน  จํานวน 260 วัน
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  66  ลําดับที  1
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
     -เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
      ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9)
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  
      ลงวันที 16  มิถุนายน  2552 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658  
      ลงวันที  22  มีนาคม  2559 
     -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028 
      ลงวันที  6  มิถุนายน 2561                     
     (กองการศึกษาฯ)   

งบเงินอุดหนุน รวม 1,434,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,434,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าอาหารกลางวันเด็ก  สําหรับโรงเรียน  4  โรงเรียน จํานวน 1,364,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน  
  ในสังกัด (สพฐ) ในเขตพืนทีตําบลปอแดง จํานวน  4 โรงเรียน 
  ตังแต่ระดับอนุบาลถึงชันประถมศึกษาปีที 6 ในอัตราคนละ 20 บาท 
  จํานวน 341  คน  จํานวน  200  วัน  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
   ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 66  ลําดับที 2
  (กองการศึกษาฯ)
อุดหนุนการจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพืนทีตําบลปอแดง  
  ทัง  4  โรงเรียน ในการจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
  อดุลยเดช
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) เพิมเติม  (ฉบับที 1) 
  หน้า  14  ลําดับที 1 
  (กองการศึกษาฯ)
 

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  14:32:35 หน้า : 36/55



อุดหนุนโครงการกิจกรรม  ลูกเสือ  เนตรนารี จํานวน 35,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน  ทัง  4  โรง  ในพืนที
  ตําบลปอแดง ในการจัดกิจกรรม  ลูกเสือ  เนตรนารี
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) เพิมเติม (ฉบับที 1) 
   หน้า  14    ลําดับที  2
  (กองการศึกษาฯ)
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพืนที ทัง  4  โรงเรียน  
 ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) เพิมเติม (ฉบับที 1) 
  หน้า  14   ลําดับที  3
 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท 
   เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ ถุงมือ  ฯลฯ  และหมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้
   มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
   มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพ
   ไปในระยะเวลาอันสันและรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง
   (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

 -เพือจ่ายเงินอุดหนุนปศุสัตว์อําเภอชนบท  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  
   เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
   -พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) (21)
   -พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
    มาตรา 67 (3)
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
    ลงวันที 24 มิถุนายน 2559   
   -หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2902 ลงวันที  22 ธ.ค. 2560
    ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม  (ฉบับที 1)
    หน้า  15  ลําดับที  2
    (สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท
 -เพือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
  ในเขตพืนทีตําบลปอแดง จํานวน 10  หมู่บ้านๆ ละ  20,000  บาท  
   เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
  -พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19)  
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิน พ.ศ.2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616
   ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  
   ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม  (ฉบับที 1)
   หน้า  15  ลําดับที  1
   (สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,576,680 บาท
งบบุคลากร รวม 749,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 749,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 498,840 บาท
 -เพือจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ดังนี
  1) ผู้อํานวยการกองช่าง (อํานวยการท้องถิน ต้น)    
      จํานวน    323,760  บาท  
      -ขัน  25,970  บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน  
      เป็นเงิน   311,640  บาท
      -เพิมขันเงินเดือนหนึงขัน 1,010 บาท/เดือน 
      จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 12,120  บาท    
  2) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   จํานวน  109,080  บาท  
     -ขัน   8,750   บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
      เป็นเงิน  105,000  บาท
     -เพิมขันเงินเดือนหนึงขัน  340 บาท/เดือน  
      จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 4,080  บาท   
      เป็นไปตามหนังสือสังการ และประกาศ ดังนี
      -หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0809.2/ว 138 
      ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
      -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล 
       เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือน
       และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)
      (กองช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา
  1) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
      -เพิม 2,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000  บาท
      เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
      -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ 
       ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนข้าราชการ
       (ฉบับที  6) พ.ศ. 2558  
      -หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 
       ลงวันที  1 กรกฎาคม  2558      
      (กองช่าง) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
  1) ผู้อํานวยการกองช่างในอัตรา  3,500  บาท/เดือน  
      จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี
      -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
      -พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538
       และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ. 2544
      -ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  
       เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2)
      (กองช่าง)

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,060 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน ดังนี
 1) ผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน  1  คน จํานวน  145,920  บาท
     -ค่าจ้าง 11,690  บาท/เดือน  รวมจํานวน  12  เดือน  
      เป็นเงิน  140,280  บาท
     -เพิมเงินเดือน สีเปอร์เซ็นต์  470 บาท/เดือน 
     จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 5,640  บาท
       เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบําเหน็จ 
       บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
      (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,140 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง ดังนี
  1) ผู้ช่วยช่างโยธา   จํานวน  19,140   บาท  
      -เพิม  1,595  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 19,140  บาท
      เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
      -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ 
       ชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนข้าราชการ  (ฉบับที  6)
       พ.ศ. 2558  
      -หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 
       ลงวันที  1 กรกฎาคม 2558  
      (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 804,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ดังนี
 1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อบต. จํานวน  
     20,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 
     แก่อบต. เช่นประชาคมหรือผู้ทีได้รับคําสังให้เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
     ตรวจงานจ้าง หรือกรรมการอืน ๆ ตามสิทธิ  
  2)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและ
     พนักงานจ้างทีมีสิทธิ  จํานวน  100,000  บาท 
     เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี   
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
       ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
       แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองท้องถิน  
       พ.ศ.2557
     -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 
      0809.3/ว 380  ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., 
       ก.ท., และ ก.อบต.  เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก 
       เกณฑ์เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น 
       กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน 
       ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
       พ.ศ.2558
     -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 
      0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทาง 
      ปฏิบัติเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ 
      ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
      (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
   ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้มา
   ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
   ราชการปกติ หรือ งานทีไม่อาจทําในเวลาราช ฯลฯ
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
   ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
   (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม 
  ระเบียบของทางราชการ
   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการดังนี             
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
     ท้องถิน พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862
     ลงวันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับ
     การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
     (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบของทาง
  ราชการ
  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
   ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึง 
   (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
   -หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 
    ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 
    (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 418,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป จัดทําเอกสารและบันทึกข้อมูล จํานวน 79,200 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการคนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
  ในการพิมพ์เอกสาร บันทึกข้อมูล และงานอืนๆ  
  จํานวน  6,600  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 
   (กองช่าง)

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป ซ่อมแซม ติดตัง อุปกรณ์ไฟฟ้า จํานวน 79,200 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป  จํานวน  1  อัตรา
  ในการซ่อมแซม และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า และงานอืนๆ 
  จํานวน  6,600  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน   
   เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 
   (กองช่าง)
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์/ซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์/ซ่อมแซม  สํานักงานหรือ 
  ภูมิทัศน์สํานักงานหรือตัดแต่งต้นไม้ทําลายวัชพืช ตามถนนหมู่บ้าน
  ต่าง ๆ  ฯลฯ
  (กองช่าง)
จ้าเหมาผู้เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  
   เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  -หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
  (กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักระหว่างเดิน 
   ทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง
   ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ  หรือมีการโอนย้ายหรือ
   เข้ารับการอบรม สัมมนา   หรือสอบคัดเลือก   และมีสิทธิตามระเบียบ
   ทีทางราชการกําหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
    เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึง 
     (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสินทรัพย์อืน ๆ 
   เช่น ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างต่าง ๆ  อาคาร  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
  วัสดุต่าง ๆ หรือรายจ่ายอืน ๆ ทีอยู่ในประเภทนีทีชํารุดเสียหาย  
   เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
   (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 236,240 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 26,240 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานักงาน 
  เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษ
  ขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง 
  พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายจราจร หรือ
  แผ่นป้ายต่าง ๆ  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
  นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร
  ตลับผงหมึก นํา หมึกปริน ไม้บรรทัด คลิป  แฟ้ม ธงชาติ 
  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นําดืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ 
  และหมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ ทีมีลักษณะโดยสภาพ
  ไม่คงทน ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง
   หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และรายจ่ายอืน
   ทีเกียวข้อง
   (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ไมโครโฟน 
  ขาตังไมโครโฟน หัวแร้ง ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครืองประจุ
 ไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สาย
 ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า 
  สวิตช์ไฟฟ้า รีซีสตอร์ เบรกเกอร์ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับ
  สัญญาณ ดาวเทียม ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพือให้ ได้มา
  ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
  มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลืองหมดไป หรือเปลียน
  สภาพไปในระยะเวลาอันสัน  และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง
  (กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม
  ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ 
  สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ เช่น นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี 
  ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ และหมายถึงราย 
  จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน 
  ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมด
 ไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันและรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง
  (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันดีเซล  
  นํามันก๊าด นํามันเบนซิน  นํามันเตา นํามันเครือง และอืนๆ 
  ทีเกียวข้อง ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ 
  ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
  ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปใน
  ระยะเวลาอันสัน  และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง
  (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    เช่น  หมึก   ตลับหมึก  แป้นพิมพ์  
  แผ่นซีดี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
  เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือ  แถบพิมพ์ สําหรับเครืองพิมพ์
  คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ แผงแป้น
  พิมพ์อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิพ และหมายถึง
  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน 
  ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป
  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง
  (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน จํานวน 23,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซ์อเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืน
  หรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ (พร้อมติดตัง)ขนาด 13,000 บีทียู
  1. ขนาดทีกําหนดขนาด 13,000  บีทียู
  2.ราคาทีกําหนดเป็นราคารวมค่าติดตัง
  3.เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่เกิน 
    40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 
    ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
  4.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรุปทังชุด ทังหน่วยส่งความ 
     เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
  5.เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกกอากาศ 
     ตะแกรงไฟฟ้า หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า เป็นต้น 
     -สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และเครืองอุปกรณ์สามารถทําความ 
      สะอาดได้ ชนิดตังพืนหรือแขวน ชนิดติดผนัง
  6.มีความหน่วงเวลาทํางานของคอมเพรสเซอร์
  7.การติดตังเครืองปรับอากาศ
     แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1ตัว ท่อทองแดง
    ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
  8.ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา 
     เครืองปรับอากาศ)               
      (1)  ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน     
             ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู  4,000  บาท                     
             ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู  5,500  บาท                
       (2)  ชนิดตู้ตังพืน                 
              ขนาดไม่ต่ากว่า 33,000 บีทียู  5,000  บาท                     
              ขนาดไม่ต่ากว่า 42,000 บีทียู  6,000  บาท                
       (3)  ชนิดติดผนัง                    
              ขนาด 12,000-24,000 บีทียู  3,000  บาท 
      จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ 
      คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
      ประจําปี พ.ศ. 2561
      ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1) 
      หน้า 12 ลําดับที 10
      (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นค่าขยายเขต
 ไฟฟ้าเพือการเกษตร
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 ลําดับที 98
  (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 77,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 77,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ ของตําบลปอแดง จํานวน 34,200 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมส่งเสริม
  อาชีพต่างๆ ตําบลปอแดง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้าย 
  ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   
  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   
  เป็นไปตามหนังสือ ดังนี
  -หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด 
   ที มท 0808.2/ว 2144 ลงวันที  11  ตุลาคม  2560 
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.7/ว 6768 
   ลงวันที  29  พฤศจิกายน  2560  ,
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  
   ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที  4 มกราคม 2561
   ตามแผนพัฒนาสีปี  (2561-2564 ) เพิมเติม (ฉบับที 1)  
   หน้า  8  ลําดับที  2 
   (สํานักปลัด)
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบลปอแดง จํานวน 43,600 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมส่งเสริม
  สุขภาพผู้สูงอายุตําบลปอแดง  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม 
  ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าสมนาคุณ
  วิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
   เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
   -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
    ว 2144 ลงวันที  11 ตุลาคม 2560 
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.7/ว 6768 
    ลงวันที 29  พฤศจิกายน 2560 
   -หนังสือกรมส่งเริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.6 /
    ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
    ตามแผนพัฒนาสีปี  (2561-2564 ) เพิมเติม (ฉบับที 1)  
    หน้า  8  ลําดับที  1 
    (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 143,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 143,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการเพือขอรับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมอาสา
สมัครหมู่บ้าน

จํานวน 60,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอชนบท  
  ในการฝึกอบรมอาสาสมัครตํารวจหมู่บ้าน
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
  -พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
   ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19)
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิน พ.ศ.2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
   ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
   ตามแผนพัฒนาสีปี  (2561-2564 ) เพิมเติม (ฉบับที 1)  
   หน้า  20  ลําดับที  1
   (สํานักปลัด)

อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น (ศตส.จ.ขอนแก่น) จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเงินอุดหนุุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น 
  (ศตส.จ.ขอนแก่น) ตามโครงการเงินอุดหนุนการป้องกัน
  และแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม
  จังหวัดขอนแก่น 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
   -พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19)
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
    ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
    ตามแผนพัฒนาสีปี  (2561-2564 ) เพิมเติม (ฉบับที 1)  
    หน้า  20  ลําดับที  2
   (สํานักปลัด)

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชนบทเพือสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยา
เสพติดอําเภอชนบท

จํานวน 30,000 บาท

 -เพือจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเเภอชนบท 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
   -พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19)
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
    ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
    ตามแผนพัฒนาสีปี  (2561-2564 ) เพิมเติม (ฉบับที 1)  
    หน้า  21  ลําดับที 3
   (สํานักปลัด)
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อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชนบทสนับสนุนการบริจาคโลหิต จํานวน 3,000 บาท
 -เพือจ่ายเงินอุดหนุนสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต
  ของทีทําการปกครองอําเภอชนบท  
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
   -พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19)
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
    ลงวันที  24  มิถุนายน 2559
    ตามแผนพัฒนาสีปี  (2561-2564 ) เพิมเติม (ฉบับที 1)  
    หน้า  21  ลําดับที  4
    (สํานักปลัด)
   
อุดหนุนปกครองอําเภอชนบทในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเงินอุดหนุนปกครองอําเภอชนบท ในการจัดกิจกรรมงานราชพิธี
  และรัฐพิธีต่างๆ ของทีทําการปกครองอําเภอชนบท  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
   -พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19)
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
    ปกครองส่วน 
     ท้องถิน พ.ศ.2559
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
    ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
    ตามแผนพัฒนาสีปี  (2561-2564 ) เพิมเติม (ฉบับที 1)  
    หน้า  22   ลําดับที  5
   (สํานักปลัด)
อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชือ 
H.I.V. อําเภอชนบท

จํานวน 20,000 บาท

 -เพือจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
  และผู้ติดเชือ H.I.V. อําเภอชนบท 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
   -พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19)
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
    ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
    ตามแผนพัฒนาสีปี  (2561-2564 ) เพิมเติม (ฉบับที 1)  
    หน้า  22   ลําดับที  6
   (สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวารสารและหนังสือพิมพ์ให้แก่
  ทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านในตําบลปอแดง 
  จํานวน 10 หมู่บ้าน
  (กองการศึกษาฯ)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 110,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
  โดยเป็นค่าพิธีการ  ค่าจัดสถานทีื  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
  ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร
  สําหรับเจ้าหน้าทีและผู้เกียวข้อง  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
  เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 73 
  ลงวันที 16 มกราคม  2560  เรือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
  การแข่งขันกีฬา อปท. 2559 
  ตามแผนพัฒนาสีปี  (2561-2564) หน้า 70 ลําดับที 1
  (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู๋บ้าน 
  จํานวน 10 หมู๋บ้าน  ในพืนทีตําบลปอแดง   ได้แก่  ลูกฟุตบอล  
  ลูกปิงปอง ลูกตะกร้อ  ลูกวอลเลย์บอล  ตาข่ายกีฬาต่างๆ   ฯลฯ
   (กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญ 
  บังไฟ  เช่น  ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่  จัดทําบังไฟเสียงทาย  
  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
  เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก มท  0808.2/ ว 73 
  ลว 16 มกราคม 2560
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 68  ลําดับที 4
  (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา 
  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
   เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก มท  0808.2/ ว 73 
   ลว 16 มกราคม 2560 
   ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 68 ลําดับที 5
  (กองการศึกษาฯ)
โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถินทอดเทียนโฮมและการ
ประกวดขับร้องสรภัญญะ

จํานวน 50,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการตามโครงการ  เป็นค่าอาหาร
  และเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที  ค่าของรางวัล  
  ค่าตอบแทน คณะกรรมการ  ค่าเครืองเสียง  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
  เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก มท  0808.2/ ว 73 
  ลว 16 มกราคม 2560  
  ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 68  ลําดับที 2
  (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการงานไหมหมัดหมีและของดีเมืองชลบถ จํานวน 130,000 บาท
 -เพือเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานไหมหมัดหมีและของดี
  เมืองชลบถ เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งขบวนแห่  ฯลฯ
  เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนทีสุด มท 0808.2/3615 
  ลง 24 มิถุนายน 2559
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1)
  หน้า  19   ลําดับที  1  
  (กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,467,700 บาท
งบลงทุน รวม 3,467,700 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,467,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบตากล้า หมู่ที 5 จํานวน 480,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้าง
  ภายในหมู่บ้าน  บริเวณบ้านนายสนิทถึงบ้านนายสังเวียน  
  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  216.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร  
  พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  864  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
  ข้างละ  0.00-0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
  ตําบลปอแดงกําหนด  พืนทีดําเนินการบ้านมาบตากล้า  หมู่ที  5 
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 87  ลําดับที  46
  (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างรัวรอบองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง หมู่ที 1 จํานวน 200,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรัวรอบองค์การบริหารส่วน
  ตําบลปอแดง บริเวณฝังทิศใต้ ยาว  56.60 เมตร  สูง 2.00  เมตร 
  รายละเอียดตามแแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดงกําหนด    
  พืนทีดําเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง หมู่ที 1 
  ตําบลปอแดง อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2562) เพิมเติม (ฉบับที 1)
  หน้าที  13 ลําดับที 2
  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้านโนนสะอาด หมู่ที 6 จํานวน 166,400 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนําภายในหมู่บ้าน
  โนนสะะอาด  ยาว 233 เมตร  ขนาดท่อ  0.30 x1.00 เมตร 
  (แบบครึงซีก) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
  ปอแดงกําหนด  พืนทีดําเนินการบ้านโนนสะอาด หมู่ที 6 
  ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
  หน้า 90  ลําดับที  53
  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานหน้าทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ปอแดง 
หมู่ที 1

จํานวน 99,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานหน้าที
  ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง  สูง  9.00  เมตร  
  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดงกําหนด  
  พืนทีดําเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง หมู่ 1  
  ตําบลปอแดง  อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
   แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1)
   หน้าที 13  ลําดับที 1
   (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านวงษ์สว่าง หมู่ที 10 จํานวน 342,800 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 239 เมตร  
  หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
  ตําบลปอแดงกําหนดพืนทีดําเนินการบ้านวงษ์สว่าง หมู่ 10 
  ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  หน้า 101 ลําดับที  89
  (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนนสายหลักบ้านมาบตากล้า-บ้านปอแดง บ้านหนองไฮ 
หมู่ที 3

จํานวน 498,200 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสายหลักบ้านมาบตากล้า
  -บ้านปอแดง  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00  เมตร 
  หนาเฉลีย 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  900  ตารางเมตร 
  พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลปอแดงกําหนด พืนทีดําเนินการบ้านหนองไฮ  
  หมู่ 3 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า  82  ลําดับที 27
  (กองช่าง)

โครงการลงหินคลุก ปรับเกลียเรียบ จากบ้านหนองแวง-บ้านหนองแวงนาง
เบ้า บ้านหนองแวง หมู่ที 4

จํานวน 264,300 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการลงหินคลุก ปรับเกลียเรียบ  
  จากบ้านหนองแวง-ไป บ้านหนองแวงนางเบ้า ขนาดกว้าง  
  5.00  เมตร ยาว 1,510  เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร 
  พืนทีดําเนินการบ้านหนองแวง หมู่ 4 ตําบลปอแดง 
  อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
  ตามแผนพัฒนาท่องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
  หน้า 84  ลําดับที  35
  (กองช่าง)
โครงการวางท่อระบายนํา บ้านหนองแต้ หมู่ที 8 จํานวน 521,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน  
  ยาว 266.00 เมตร ขนาดท่อ 0.40 x 1.00 เมตร  
  พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน  20  บ่อ 
  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง 
  กําหนด พืนทีดําเนินการบ้านหนองแต้ หมู่ 8 ตําบลปอแดง 
  อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
  หน้า 97  ลําดับที 77
  (กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายนํา บ้านหนองโน หมู่ที 7 จํานวน 224,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน  
  ยาว 110.00 เมตร ขนาดท่อ 0.40 x 1.00 เมตร  
  พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 x 1.00  เมตร จํานวน 10 บ่อ 
  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง 
  กําหนด พืนทีดําเนินการบ้านหนองโน หมู่ 7 ตําบลปอแดง 
  อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
  หน้า  96  ลําดับที 66
  (กองช่าง)
โครงการวางท่อระบายนํา บ้านหัวฝาย หมู่ที 2 จํานวน 441,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนําในหมู่บ้าน 
  ด้านทิศเหนือ ยาว  266.00  เมตร ขนาดท่อ  
  0.40 x 1.00  เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 เมตร  
  จํานวน  20 บ่อ  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร 
  ส่วนตําบลปอแดงกําหนด พืนทีดําเนินการบ้านหัวฝาย หมู่ 2 
  ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 79 ลําดับที 12
  (กองช่าง)
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โครงการวางท่อระบายนําบริเวณบ้านแม่อรพิน บ้านปอแดง หมู่ที 1 จํานวน 180,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนําบริวณบ้านแม่อรพิณ 
  ด้านทิศใต้ ยาว  66.00  เมตร ขนาดท่อ  0.40 x 1.00  เมตร 
  พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน  6  บ่อ ด้านทิศ
  เหนือ ยาว 16.00 เมตร ขนาดท่อ  0.40 x 1.00  เมตร พร้อม
  บ่อพัก  ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน  2  บ่อ รายละเอียด
  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง กําหนด พืนทีดําเนิน
  การบ้านปอแดง หมู่ 1 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74  ลําดับที 5
  (กองช่าง)
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
  ราคาได้  (ค่า k)
  (กองช่าง)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง รับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
  รับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง และรายจ่ายอืนทีอยู่ในประเภทนี
  (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามแนวนโยบายโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรทียากจน
ตามปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแนวนโยบายโครงการลดรายจ่าย
  ครัวเรือนเกษตรกรทียากจน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 1)
  หน้าที  10  ลําดับที  4
  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร  เช่น เคียว สปิงเกลอร์ 
  จอบหมุน จาน พรวน ผานไถกระทะ ปุ๋ย ยาป้องกันและ
  กําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธ์สัตว์ปีก  
  และสัตว์นํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ขยาย พันธุ์พืช  ฯลฯ และ
  หมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่ 
  คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง
  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และรายจ่ายอืน
  ทีเกียวข้องและหมายถึงรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
  โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
  สินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และ
  รายจ่ายอืนทีเกียวข้องพันธุ์พืช  ฯลฯ
  (สํานักปลัด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,914,980 บาท
งบกลาง รวม 10,914,980 บาท
งบกลาง รวม 10,914,980 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 98,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี                           
   -พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533   
   -หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/
    ว 9 ลงวันที  22  มกราคม 2557 
   -หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/
    ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557  
  (สํานักปลัด)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,000,800 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป 
  ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพ
   ผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 และได้ขอขึนทะเบียนขอรับเงินเบีย
   ยังชีพไว้กับ อปท.ไว้แล้ว จํานวน 12 เดือน        
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเบีย
   ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.6/ว 5651 
   ลงวันที 4 ตุลาคม 2560
   ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  71  ลําดับที  1
  (สํานักปลัด) 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,668,800 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตาม
  หลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานง  โดยการขอขึนทะเบียนเพือ
  ขอรับเงินเบียความพิการไว้กับ อบต.แล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้
  รับเบียคนพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
  เบียความพิการให้คนพิการของ อปท.พ.ศ.2553 (ฉบับที 2) 
  พ.ศ. 2559
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  71 ลําดับที  2
  (สํานักปลัด)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 78,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของผู้ป่วยโรคเอดส์
  ในเขต อบต.ปอแดง จํานวน  13  ราย ๆ ละ  500 บาท/เดือน  
  จํานวน 12  เดือน 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
  สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2548
  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  71 ลําดับที  3
  (สํานักปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 800,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึน
  หรือจําเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสมและเพือบรรเทาความ
  เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  และจําเป็นในการ
  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น งานนโยบายรัฐ
  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
   ประชาชน ตามอํานาจหน้าทีของอปท. พ.ศ. 2560
  -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 
   ลงวันที 12 มีนาคม 2545
  -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 
   ลงวันที 6 มิถุนายน 2559
  -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านทีสุด ที มท 808.2/ว  0684 
   ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/
   ว 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/
   ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/
   ว 1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/
    ว 1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/
    ว 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560
  (สํานักปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน อบต.ปอแดง (สปสช.) จํานวน 83,880 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปอแดง
  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง 
  การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
  หรือพืนที พ.ศ.2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุข
  ทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/
   ว 2199  ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 
  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1514 
   ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554  
  (สํานักปลัด)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิน 
  ผู้รับบํานาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทีถึงแก่ความตาย   
   เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
   -พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
    และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
     ตอบแทนอืนเป็นรายจ่ายทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจ่ายได้ 
     พ.ศ. 2559 
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765 
     ลงวันที 3 มิถุนายน 2537 
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 
    ลงวันที 27 กันยายน  2525 บําเหน็จ/บํานาญประเภทเงินช่วย
    เหลือกรณีพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตําบลเสียชีวิต  เพือเป็นค่า
    ช่วยเหลือในการจัดการศพพนักงานส่วนตําบล
  (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 175,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
   ส่วนท้องถิน (กบท.)      
  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
    ท้องถิน พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2554
  -หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
    ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559
   -หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
    ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 
  (สํานักปลัด)
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