
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

อําเภอ สีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,651,340 บาท

งบบุคลากร รวม 8,817,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,175,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
    1. นายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 224,800 บาท
    2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 269,280 บาท
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคกาบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
    1. นายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
    2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก
องคการบริหารสวนตําบล และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
    1. นายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
    2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,491,200 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน 11,220 บาท/เดือน เงินคาตอบแทนราย
เดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9,180
 บาท/เดือน เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน เงินคาตอบแทนราย
เดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 7,200
 บาท/เดือน
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,641,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,883,320 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี
ใหแก พนักงานสวนตําบล สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน
รายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ประกอบกับ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนฃนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับ 8 ขึ้นไปไดรับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง 
ใหแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัด สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,350,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทน ใหแกพนักงานจาง
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
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งบดําเนินงาน รวม 1,615,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย ดังนี้
    1. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ขอ 25 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
    2. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ละเมิด ฯลฯ
    3. คาตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    4. คาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในการเลือก
ตั้ง ผูอํานวยการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย นายทะเบียนอําเภอ ฯลฯ

คาเชาบาน จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน
เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
ที่ไดรับ สํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ไดรับ สํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 785,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล
กุดนอย
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล
กุดนอย โดยแยกเป็น
    1. คารับรอง
        เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานในหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย
    2. คาเลี้ยงรับรอง
        เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น, การ
ประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฏหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, การประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นอื่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ, การ
ประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน, รวมถึงการประชุม
กรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดซื้อพวงมาลา พวงมาลัย ชอดอกไม จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ
พานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม 
พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม ชอดอกไมกระเชาดอกไม หรือ
พวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม ดูงาน
สัมมนา หรือไปติดตอราชการ สํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดนอย หรือเกี่ยวกับการเลือก
ตั้งตามที่กฎหมายกําหนด (กรณีครบวาระ
ยุบสภา กรณีเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให
เลือกตั้งใหม) เชน คาวัสดุ คาจางเหมา คาบัตรเลือกตั้ง รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่ใชในการจัดการเลือกตั้งใหบรรลุวัตถุประสงค
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ประกอบกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 177 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:37:15 หนา : 9/82



โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อใหบริการ
ประชาชนนอกสถานที่ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับพิธีเปิด 
คาวัสดุอุปกรณ คาเชาอุปกรณตางๆ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ รวมถึง
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 45 ลําดับที่ 10

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒน
รรม

จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีวันคลายวันพระราช
สมภพ รัชกาลที่ 9 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12
 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ ฯลฯ
    โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุอุปกรณ เครื่อง
เขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสารคาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาป้าย รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 160 ลําดับที่ 8
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โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณ คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คายานพาหนะ
คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 47 ลําดับที่ 15

โครงการประชาคมระดับหมูบานและระดับตําบล จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการประชาคมระดับหมูบานและระดับ
ตําบล ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน การสรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชน แผนหมูบานแบบบูรณาการเพื่อนํา
ขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุอุปกรณ คาเชาอุปกรณ คาถายเอกสารคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 45 ลําดับที่ 9
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โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและคณะผูบริหาร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงานและคณะผูบริหาร โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ คาเชา
อุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาวิทยากร คาป้ายโครงการ
รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 47 ลําดับที่ 16

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุ อุปกรณ คาเชาอุปกรณตางๆ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหาร 
คาวิทยากร คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 48 ลําดับที่ 17
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,600 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ ฯลฯ
 (ยกเวน การบํารุงรักษาซอมแซมโครงสรางครุภัณฑขนาด
ใหญ) และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุ
ตาง ๆ ฯลฯ คาบํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอสราง กรณีเป็นการจาง
เหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากหมวดคาใชสอย สวน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
    1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากหมวดคา
ใชสอย
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงซอมแซมทรัพยสินใหจาย
จากหมวดคาวัสดุ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ซองเอกสาร ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ฟิวส บัสลาสต
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หมอ กระทะ ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ไมกรวด น้ํายา
ลางหองน้ํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ยางรถยนต แบตเตอรี่รถยนต หัวเทียน ฟิลมกรอง
แสง ตลับลูกปน หมอน้ํารถยนตกระจกมองขาง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การดแถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ป้ายไวนิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล
แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ที่ไมเขาลักษณะ
การจําแนกหมวด (งบ) ประเภทรายจายสําหรับงบประมาณราย
จายประจําปีรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไปในระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานและที่สาธารณะ รวมถึง
อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานและ
คาอินเตอรืเน็ต คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตา
ไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย คาบริการไปรษณียตอบรับ คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช
อินเตอรเน็ต (INTERNET) และคาบริการ
สื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ในความดูแลรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 198,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 198,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
        1. เกาอี้บุนวม
        2. มีพนักพิงหลัง
        3. ลอเลื่อนปรับระดับได
        4. มีที่พักแขนทั้งสองขาง
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 186 ลําดับที่ 64

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 188,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท
    จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กอง
มาตรฐานครุภัณฑ 1 สํานักงบประมาณ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 185 ลําดับที่ 1

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจก จํานวน 8,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอม
กระจก จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
        1. โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดกวาง 75 เซนติเมตร ยาว 150
 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
        2. มีลิ้นชักดานขวา
        จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 185 ลําดับที่ 3
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสอบถาม/สํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลกุดนอย คาจางที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ/หรือสิ่งกอสราง

งานบริหารงานคลัง รวม 3,624,600 บาท
งบบุคลากร รวม 3,054,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,054,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานสวนตําบล  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  ตําแหนง
ดานพัสดุ  สําหรับผูที่ดํารงตําแหนงที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
หรือการบริหารพัสดุและปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางหรือการ
บริหารพัสดุและไดรับมอบหมายใหเป็นหัวหนาพัสดุที่ผาน
การอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐตามอัตราที่กําหนดในบัญชีทายระเบียบฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ใหแก  ผูอํานวยการกอง
คลัง  องคฺการบริหารสวนตําบลกุดนอย

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 250,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจางและเงินปรับปรังคาจางประจําปี  ให
แก ลูกจางประจํา  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  กอง
คลัง  องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว  ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  กองคลัง  องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย

งบดําเนินงาน รวม 570,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบล
กุดนอย  ดังนี้
    -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล   ลูกจางประจําและพนักงานจาง
    -  คาตอบแทนบุคคล  หรือคณะกรรมการตาม  พรบ. จัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ขอ 25 เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบาน จํานวน 135,600 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน/เชาซื้อ  ให
แก  พนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับของกองคลัง  องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแกพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ไดรับของกองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บเอกสาร  หนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  (ยก
เวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขางทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการหรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ  ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา  คา
ติดตั้งโทรศัพท  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  คาจางที่
ปรึกษา  ฯลฯ  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับรองตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในหนาที่ของกอง
คลัง  องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล
กุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  การสํารวจขอมูลภาค
สนาม  คาอุปกรณตางๆ  รวมถึงคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ  ในปีงบประมาณ  2564  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 65  ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ ฯลฯ (ยกเวน การบํารุงรักษา
ซอมแซมโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ) และคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ คาบํารุงรักษาซอม
แซมสิ่งกอสราง กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากหมวดคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี้
    1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากหมวดคา
ใชสอย
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงซอมแซมทรัพยสินใหจาย
จากหมวดคาวัสดุ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ซองเอกสาร ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ฟิวส บัสลาสตหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การดแถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ป้ายไวนิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล
แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ที่ไมเขาลักษณะการจําแนก
หมวด (งบ) ประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจาย
ประจําปี รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไปในระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตา
ไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย คาบริการไปรษณียตอบรับ คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซอมอพยพหนี
ไฟ  ภายในสถานศึกษาตําบลกุดนอย

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซอมอพยพหนีไฟ ภายในสถาน
ศึกษาตําบลกุดนอย ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 175 ลําดับที่ 12

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน กรวยจราจร สัณญาณไฟกระพริบ ฯลฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 174 ลําดับที่ 9,10
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี
แหง ขนาด 15 ปอนด สําหรับโครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิด
ผงเคมีแหง องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย จํานวน 14 หมู
บาน และสถานศึกษาภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 174 ลําดับที่ 11

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,525,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,330,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,330,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,085,640 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล กองการศึกษา เงินเดือนขาราชการ
ครู/พนักงานครู จายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการครู/พนักงานครู กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

เงินประจําตําแหนง จํานวน 84,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นประจําตําแหนง ใหแกผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเงินวิทยฐานะของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 137,160 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปี ใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และ
พนักงานจางทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว 
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และ
พนักงานจางทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย
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งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลนอย ดังนี้
    1. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ขอ 25
    2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน/เชาซื้อ ใหแกพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ไดรับ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในหนาที่ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ซองเอกสาร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล แผน
หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,480,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,480,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 406,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

จํานวน 85,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเงินอุดหนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเลก (รายหัว) เป็นเงินสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ
สอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย จํานวน 2 แหง ดังนี้
    1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม
    2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ สําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) 
หนา 73 ลําดับที่ 32

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 56,500 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย จํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพร
พิทยาคม, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ดังนี้
        1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
        2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
        3. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
        4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 74  ลําดับที่ 34
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โครงการสงเสริมพัฒนาการและเสริมสรางกําลังใจเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมพัฒนาการและ
เสริมสรางกําลังใจเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการดําเนิน
โครงการสงเสริมพัฒนาการและเสริมสรางกําลังใจเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาวัสดุ อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาอาหาร คาป้าย
โครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนา 69 ลําดับที่ 12

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดนอย (คาอาหารกลางวัน)

จํานวน 245,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย (คาอาหารกลางวัน) จายเป็นคาอาหารกลางวันให
แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย จํานวน 2 แหง ดังนี้
    1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม
    2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ เป็น
เวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนา 69 ลําดับที่ 14

ค่าวัสดุ รวม 1,074,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หมอ กระทะ ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ไมกรวด น้ํายาลาง
จาน ฯลฯ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,034,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย และโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้
    1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย จํานวน 2 ศูนย ไดแก
        1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม
        1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 70 ลําดับที่ 17

    2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก
        2.1 โรงเรียนบานกุดนอย
        2.2 โรงเรียนบานโนนเสลา
        2.3 โรงเรียนบานหนองสลักได
        2.4 โรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
        2.5 โรงเรียนพรพิทยาคม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 70 ลําดับที่ 18

งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,000,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 500 คนๆ ละ 20 บาท/วัน เป็นจํานวน 200
 วัน จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
    1. โรงเรียนบานกุดนอย
    2. โรงเรียนบานโนนเสลา
    3. โรงเรียนบานหนองสลักได
    4. โรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
    5. โรงเรียนพรพิทยาคม
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 70 ลําดับที่ 16
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,088,840 บาท

งบบุคลากร รวม 340,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 340,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 80,000 บาท

    -     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ใหแกพนักงานสวนตําบล   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ใหแก  ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมองคฺการบริหารสวนตําบลกุดนอย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 218,520 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
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งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย  ดังนี้
    -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล   ลูกจางประจําและพนักงานจาง
    -  คาตอบแทนบุคคล  หรือคณะกรรมการตาม  พรบ. จัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ขอ 25 เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
    - เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ใกลเคียง ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหาร
ทองถิ่น 
    - คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
 คนๆ ละ 5,000 บาท/คน/เดือนจํานวน 12 เดือน
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21
 กรกฏาคม 2563 เรื่องโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คา
เชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม ดูงาน
สัมมนา หรือไปติดตอราชการ สํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ ฯลฯ (ยกเวน การบํารุงรักษา
ซอมแซมโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ) และคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ คาบํารุงรักษาซอม
แซมสิ่งกอสราง กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากหมวดคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี้
    1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากหมวดคา
ใชสอย
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงซอมแซมทรัพยสินใหจาย
จากหมวดคาวัสดุ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 287,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ซองเอกสาร ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หมอ กระทะ 
ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ไมกรวด น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยหรือการแพทยใน
การควบคุมโรคติดตอตางๆ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ยา  เวชภัณฑป้องกันโรค  พิษสุนัขบา  โรคไขเลือด
ออก  และโรคติดตอตางๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การดแถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ป้ายไวนิล ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 32,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล
แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตา
ไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย คาบริการไปรษณียตอบรับ คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 8,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 3,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1.  เกาอี้บุนวม
    2. มีพนักพิงหลัง
    3. มีพักแขนทั้งสองขาง
    4. ลอเลื่อนปรับระดับได
       จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  
       (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  203
  ลําดับที่  71
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ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2  บาน  จํานวน 1
 หลังๆ ละ  5,500  บาท
     โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กอง
มาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบประมาณ  
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 203  ลําดับ
ที่  70

งบเงินอุดหนุน รวม 279,820 บาท
เงินอุดหนุน รวม 279,820 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรคหนอนพระยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู
ที่ 3

จํานวน 6,500 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการควบคุม
หนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟ้ามหาจักรีสิริน
ธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3 เชน คาใช
จายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขชองประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจาย
สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 81) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 20)
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โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบสุขาภิบาลในวัด  ในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมูที่  11

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจิตอาสา
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในวัด ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ หมูที่ 11  เชน คาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขชองประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนาการรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 94) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 57)

โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 10

จํานวน 7,560 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคและ
แกไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี หมูที่ 10 เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 88) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 41)
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โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 11

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคและ
แกไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี หมูที่ 11 เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 88) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 44)

โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 12

จํานวน 6,960 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคและ
แกไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี หมูที่ 12 เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 90) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 47)
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โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 3

จํานวน 6,500 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคและ
แกไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี หมูที่ 3 เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 81) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 19)

โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 4

จํานวน 5,170 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคและ
แกไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี หมูที่ 4 เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 82) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 23)
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โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 5

จํานวน 7,560 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคและ
แกไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี หมูที่ 5 เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 83) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 26)

โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 6

จํานวน 6,845 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคและ
แกไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี หมูที่ 6 เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโครงการ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 84) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 29)
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุึดาฯ  หมูที่ 1

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ หมูที่ 1 เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขชองประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 93) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข  ลําดับที่ 56)

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุึดาฯ หมูที่ 13

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมูที่ 13 เชน คาใชจายในการ
พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขชองประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุมการสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 94) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 48)
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โครงการสวนสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมูที่ 14 จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสวน
สมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดําริหมูที่ 14 เชน คาใชจายใน
การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 94) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 49)

โครงการสวนสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมูที่ 8 จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสวน
สมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดําริหมูที่ 8 เชน คาใชจายในการ
พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 86) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 35)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 
10

จํานวน 7,560 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 10  เชน คาใช
จายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจาย
สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 90) 2.2แผนงาน
สาธารณสุข ลําดับที่ 40)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 
12

จํานวน 7,250 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 12  เชน คาใช
จายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจาย
สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 90) 2.2แผนงาน
สาธารณสุข ลําดับที่ 46)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 
4

จํานวน 8,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 4  เชน คาใชจาย
ในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่ม
พูนความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 82) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 22)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 
5

จํานวน 7,560 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 5  เชน คาใชจาย
ในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขชองประชาชนในการเพิ่ม
พูนความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 83) 2.2แผนงาน
สาธารณสุข ลําดับที่ 25)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 
6

จํานวน 6,845 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 6  เชน คาใชจาย
ในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่ม
พูนความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 84) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 28)
   

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 
7

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 7  เชน คาใชจาย
ในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขชองประชาชนในการเพิ่ม
พูนความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงคการเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 85) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 31)
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 10 จํานวน 4,880 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 10 เชน คาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขชองประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561                                  
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 88) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 39)

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 12 จํานวน 5,790 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคและ
แกไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี หมูที่ 12 เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุขชองประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 90) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 47)
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 2 เชน คาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธ
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 80) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 15)

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 3 จํานวน 7,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 3 เชน คาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธ
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 81) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 18)
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 4 จํานวน 6,830 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 4 เชน คาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชนคาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 82) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 21)
 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 5 จํานวน 4,880 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 5 เชน คาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขชองประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 83) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 24)
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 6 จํานวน 6,130 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 6 เชน คาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 84) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 27)

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 9 จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 9 เชน คาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขชองประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
โครงการ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
      (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (หนา 87) 2.2 แผน
งานสาธารณสุข ลําดับที่ 36)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคไมทิ้งขยะบนไหลทางและที่สาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคไมทิ้ง
ขยะบนไหลทางและที่สาธารณะ  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาวัสดุและอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
    (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  167 ลําดับ
ที่  1

โครงการรณรงคและป้องกันไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและ
ป้องกันไขเลือดออก  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
    (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  76 ลําดับ
ที่  3
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โครงการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปลอดโฟม

จํานวน 20,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอด
โฟม  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุและอุปกรณ  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
    (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  171 ลําดับ
ที่  16

โครงการอบรมใหความรูและรณรงคเพื่อป้องกันแกไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
และรณรงคเพื่อป้องกันแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาวัสดุและอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
    (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  93 ลําดับ
ที่  55

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 889,060 บาท

งบบุคลากร รวม 760,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 760,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 488,880 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให
แก พนักงานสวนตําบล กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานสวนตําบล กองสวัสดิการสังคม องคการบริหาร
สวนตําบลกุดนอย

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแก ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 222,480 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ให
แกพนักงานจาง กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย

งบดําเนินงาน รวม 113,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กองสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย ดังนี้
    คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 25
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน
เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
ที่ไดรับ กองสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
ที่เบิกไดตามระเบียบฯ กองการสวัสดิการ
สังคม องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 37,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในหนาที่กองสวัสดิการสังคม องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ 
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ ฯลฯ (ยกเวน การบํารุง
รักษาซอมแซมโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ) เป็นตน และคา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ คา
บํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอสราง กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่ง
ของและคาแรงงาน ใหจายจากหมวดคาใชสอย สวนกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
    1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากหมวดคา
ใชสอย
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงซอมแซมทรัพยสินใหจาย
จากหมวดคาวัสดุ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ซองเอกสาร ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล แผน
หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตา
ไปรษณีย คาบริการไปรษณียตอบรับ คาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 15,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก
แบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง
    จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2552
หนา 17 ลําดับที่ 1
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โต๊ะคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้ จํานวน 4,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร
พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด 
    จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
หนา 17 ลําดับที่ 3

โต๊ะทํางานเหล็ก พรอมเกาอี้ ระดับ 3 จํานวน 5,500 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
พรอมเกาอี้ ระดับ 3 จํานวน 1 ชุด
    จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
หนา 17 ลําดับที่ 2

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตร
แบบเอนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 1 เครื่อง
    จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 201 ลําดับที่ 63
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูกลุมอาชีพตําบลกุดนอย จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยการ
เรียนรูกลุมอาชีพตําบลกุดนอย ประกอบดวยคาจัดทําป้ายศูนย
การเรียนรู คาซอมแซมอาคารสถานที่ คาซอมแซมวัสดุ
อุปกรณ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการจัดประชุม คาใช
จายในการจัดอบรมใหความรู จัดนิทรรศการ คาจางเหมาตกแตง
สถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาเชาเตนท คาเชาเกาอี้ รวมถึงคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
หนา 8  ลําดับที่ 1

โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
สูงอายุ ชุดลงทะเบียน คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยฯ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมารถรับ - สง ผูเขารวม
กิจกรรม คาจัดทําป้ายศูนยพัฒนาฯ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 98 ลําดับที่ 16

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมใหแกสตรีในตําบลกุด
นอย เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณตางๆ คาป้าป้ายโครงการ คาอาหาร รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 97  ลําดับที่ 13
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โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 155,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมอาชีพตางๆ ใหแกผูสูง
อายุ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาจางเหมารถรับ - สง ผูเขารวมกิจกรรม คาเชา
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณในการใชฝึกอบรม รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 101 ลําดับที่ 23

โครงการสงเสริมอาชีพชุมชนในพื้นที่ตําบลกุดนอยและพื้นที่รอบโรง
งาน

จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
สงเสริมอาชีพใหแกเกษตรกรในตําบลกุดนอย เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาจาง
เหมารถรับ - สง ผูเขารับการอบรม คาเชาสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 100  ลําดับที่ 22

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,542,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,684,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,684,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 982,320 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให
แก พนักงานสวนตําบล กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง 
ใหแก ผูอํานวยการกองชาง กองชาง
องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 612,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ให
แก พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป กอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:37:16 หนา : 62/82



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,540 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป กอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

งบดําเนินงาน รวม 858,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย ดังนี้
    คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ขอ 25 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบาน จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน
/เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
ที่ไดรับ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ไดรับ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 35,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบร สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาใชจายในรังวัดที่ดิน จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการรังวัดที่ดิน แบง
แยกที่ดิน ที่เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชนภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 129  ลําดับที่ 131

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ ฯลฯ 
(ยกเวน การบํารุงรักษาซอมแซมโครงสรางครุภัณฑขนาด
ใหญ) เป็นตน และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ คาบํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอ
สราง กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจาย
จากหมวดคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
    1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากหมวดคา
ใชสอย
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงซอมแซมทรัพยสินใหจาย
จากหมวดคาวัสดุ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ซองเอกสาร ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
รายจายเพื่อใหไดซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคา เชน ฟิวส บัสลาสต หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ยาง
มะตอยสําเร็จรูป หิน ทราย ไมสี คอน จอบ เลื่อย ตะปู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าโรงสูบน้ําภายในองคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตา
ไปรษณียากร คาฝากสงไปรษณีย คาบริการไปรษณียตอบรับ คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,253,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,253,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,253,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบาน บานบอ
ทอง หมูที่ 14

จํานวน 101,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานบอทอง หมูที่ 14 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 64.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 192.00 ตร
.ม.ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการ
เรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 127
  ลําดับที่ 120
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานสุชัยพัฒนา 
หมูที่ 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา - บานกุดเตางับ หมูที่ 3 ต.กุด
นอย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

จํานวน 447,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บานสุชัยพัฒนา หมูที่ 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา - บานกุด
เตางับ หมูที่ 3 ต.กุดนอย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ขนาดกวาง 6.00
 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 900.00 ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 135
 ลําดับที่ 155

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานหัวสระ - 
ปรางคเกา - ดอนมะนาว หมูที่ 13

จํานวน 303,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
บานหัวสระ - ปรางคเกา - ดอนมะนาว หมูที่ 13 ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 580.00 ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 124
 ลําดับที่ 106

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกุด
นอย หมูที่ 1

จํานวน 364,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานกุดนอย หมูที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 174.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 696.00 ตร
.ม. ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการ
เรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 102
  ลําดับที่ 5
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานไกเสา 
หมูที่ 10

จํานวน 281,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานไกเสา หมูที่ 10 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 145.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 580.00 ตร
.ม. ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการ
เรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 119
 ลําดับที่ 81

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดอน
นกเขา หมูที่ 5

จํานวน 303,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานดอนนกเขา หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 580.00 ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐานทางสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 109
 ลําดับที่ 36

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดอน
มะนาว หมูที่ 7

จํานวน 303,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานดอนมะนาว หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 580.00 ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 114
 ลําดับที่ 57
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานถนน
นาดี หมูที่ 9

จํานวน 303,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานถนนนาดี หมูที่ 9 ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 580.00 ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 117
 ลําดับที่ 73

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานใหม 
กม.9 หมูที่ 11

จํานวน 281,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานใหม กม.9 หมูที่ 11 ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 580.00 ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 121
 ลําดับที่ 90

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานโนนเสลา - 
บานวังกรวด หมูที่ 6

จํานวน 303,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
บานโนนเสลา - บานวังกรวด หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 580.00 ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 111
 ลําดับที่ 44
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บานวังกรวด หมูที่ 2 จํานวน 243,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บาน
วังกรวด หมูที่ 2 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 79.00 เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการและปรับแตงสถานที่เรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-5-301 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 104
  ลําดับที่ 11         

โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บานหัวสระ หมูที่ 8 จํานวน 307,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บานหัว
สระ หมูที่ 8 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 100.00 เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการ ปรับแตงสถานที่เรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-5-301
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 114
 ลําดับที่ 61

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง หนองสลักได - ไกเสา หมูที่ 
4

จํานวน 540,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง หนองสลัก
ได - ไกเสา หมูที่ 4 ผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,080.00 ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-401 (2
), แบบเลขที่ ทถ-7-601
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 108
 ลําดับที่ 29
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โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน บานสะพานหงษ หมูที่ 12

จํานวน 174,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจางปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานสะพานหงษ หมูที่ 12 ขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 330.00 ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 123
 ลําดับที่ 97

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการยกระดับหมูบานเอาชนะยาเสพติด  ตามยุทธศาสตร  5  รั้ว จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการยกระดับหมู
บานเอาชนะยาเสพติด ตามยุทธศาสตร 5 รั้ว โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาอาหาร คาป้าย
โครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 177 ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุบนทองถนนและการบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล

จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุบนทองถนนและการบริการประชาชนในชวง
เทศกาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คายานพาหนะ คาอาหาร รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 177 ลําดับที่ 4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คา
ใชจายในพิธีเปิด คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนา 160 ลําดับที่ 9

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:37:16 หนา : 73/82



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีออกพรรษาตานยาเสพติดกุด
นอยคัพ

จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีออกพรรษาตานยาเสพติดกุดนอยคัพ โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่ คาใช
จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนา 72 ลําดับที่ 26

โครงการแขงขันกีฬาภายในชุมชนตําบลกุดนอย จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาภายในชุมชน
ตําบลกุดนอย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการ
ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนา 72 ลําดับที่ 24
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมรากวัฒนธรรม "ของดีบานฉัน" จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมรากวัฒนธรรม "ของดีบานฉัน" ประกอบไปดวย
คาใชจายในการตกแตงสถานที่  คาวัสดุอละอุปกรณ  คาถาย
เอกสารคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 159 ลําดับที่ 4

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานตและผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานตและผูสูงอายุ ประกอบไปดวย คาใชจายในการ
ตกแตงสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาอาหาร รวม
ถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 159 ลําดับที่ 5
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 125,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คา
เชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนยกระจายวัคซีนและรับแจงการ
เกิดโรคระบาดในสัตว อบต.กุดนอย

จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพศูนยกระจายวัคซีนและรับแจงการเกิดโรคระบาดใน
สัตว อบต.กุดนอย   โดยมีคาใชจายประกอบดวย   คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา 163  ลําดับ
ที่  2
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โครงการรักษามาตรฐานและสงเสริมพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรักษามาตรฐาน
และสงเสริมพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย   คาวัสดุและอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในสําหรับการจัดทําโครงการ  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา  164  ลําดับ
ที่  5

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุึมารี

จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ   คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนินงานโครงการฯ
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 166  ลําดับ
ที่ 15
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โครงการอบรมใหความรูและสงเสริมถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
และสงเสริมถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร   โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุและอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในสําหรับการจัดทําโครงการ  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565)   หนา 163  5.1
    ลําดับที่  3 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกป่าอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ   โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดคาวัสดุและ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 172  ลําดับ
ที่  2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,784,000 บาท

งบกลาง รวม 15,784,000 บาท
งบกลาง รวม 15,784,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 125,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย  กรณีประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ  ตาย  และคลอดบุตร ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงาน
จาง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจางชั่วคราว
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหกับสํานักงาน
ประกันสังคมเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางาน โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2
 ของคาจางโดยประมาณ
ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,148,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณขึ้นไป ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดนอยที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
    ประมาณการจากขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    เป็นภารกิจถายโอนตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 97 ลําดับที่ 11

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,688,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนพิการ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
กุดนอย ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด
ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวโดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
    ประมาณการจากขอมูลจํานวนคนพิการ
ที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564
    เป็นภารกิจถายโอนตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 97 ลําดับที่ 12
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 132,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
ที่แพทยรับรองและไดทําการตรวจวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยู
ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาท (อบต.สมทบรายละ 500 บาท) รวมเป็นเงิน 1,000
 บาท/คน/เดือน ครบทั้ง 12 เดือน         
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2548 ขอ 18 (2) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความ
ประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนดตาม  (1) ใหสามารถกระทํา
ได ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเกินกวา
หนึ่งพันบาท โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ
    เป็นภารกิจถายโอนตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 96 ลําดับที่ 10

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวง
หนา ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี โดยนําไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดเหตุสาธารณภัยหรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิกเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัยน้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลงภัยหนาววาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอก
ควัน โรคติดตอ ฯลฯ
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 19 ประกอบกับหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือระดับพื้นที่โดยองคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
สมทบรอยละ 40 ของเงินที่ สปสช. สมทบ  จัดสรรใหรายหัว
ประชากรหัวละ 45 บาท
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 77 ลําดับที่ 5

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 235,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2500 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8
) พ.ศ.2556 โดยองคการบริหารสวนตําบลคํานวณตั้งจายในอัตรา
รอยละ 1 ของประมาณการรายรับ และไมใหนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
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