
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

อําเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,940,000 บาท
งบกลาง รวม 15,940,000 บาท

งบกลาง รวม 15,940,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยใหหักอัตรา
รอยละ 5 ของคาจางที่จายใหแกพนักงานจาง โดยคํานวณตาม
อัตราพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย 
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 กรณีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือถึงแกความ
ตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานใหนายจาง โดยนายจาง
เป็นผูมีหนาที่จายเงินสมทบเขากองทุนเพียงฝ่ายเดียว โดยคํานวณ
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี (คิดตามปี
ปฏิทิน มกราคม - ธันวาคม)
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561
  -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ
ขึ้นไป ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดนอย ที่มีคุณสมบัติครบ
ถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -ประมาณการจากขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 
  -เป็นไปตามภารกิจถายโอนตามมาตรา 16 แหง พรบ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 97
 ลําดับที่ 11
  (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,800,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอยที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่ระเบียบ
กําหนด และไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยความพิการไวกับองคการบริหารสวนตําบลแลว 
  -ประมาณการจากขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความ
พิการขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามภารกิจถายโอนตามมาตรา 16 แหง พรบ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 97
 ลําดับที่ 12
  (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลกุดนอยที่แพทยรับรองและไดทํากาารตรวจวินิจฉัยแลว
และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะ
ไดรับเบี้ยยังชีพที่จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปอัตราคนละ 500
 บาท/เดือน (อบต. สมทบรายละ 500 บาท/เดือน) รวมเป็น
เงิน 1,000 บาท/คน/เดือน ครบทั้ง 12 เดือน
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 18 (2) หากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใดมีความประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนดตาม (1) ให
สามารถกระทําได ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่
กําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท โดยใหเสนอสภาทองถิ่น
พิจารณาอนุมัติ
  -เป็นไปตามภารกิจถายโอนตามมาตรา 16 แหง พรบ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 10
  (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉิน
ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอน
เกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวน
รวม เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 19
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 444,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) โดยองคการบริหารสวนตําบลคํานวณตั้งจายใน
อัตรารอยละ 2 จากประมาณการรายรับทุกประเภทตามขอ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 2565 ยก
เวน ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค และเงิน
อุดหนุน ไมตองนํามาคํานวณ ซึ่งคํานวณจากรายไดประจําปีตาม
งบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 45,000,000 บาท หักเงินอุด
หนุนทั่วไป จํานวน 22,800,000 บาท คงเหลือยอดที่นํามา
คํานวณ 22,200,000 บาท อัตรารอยละ 2 เป็นเงินที่ตั้ง
จาย จํานวน 440,000 บาท
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5
/ว 6036 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 150,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินสมทบการดําเนินงานระบบประกันสุขภาพ ของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) โดยการสนับสนุน
การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมดําเนิน
งาน และตองสมทบไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการที่ไดรับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 77
 ลําดับที่ 5

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,231,380 บาท

งบบุคลากร รวม 7,535,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,175,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนรายเดือนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 3 คน ดังนี้
  (1) นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน อัตรา 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 244,800 บาท
  (2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220 บาท บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 269,280 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3
 คน ดังนี้
  1) นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 1,750
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
  2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน ดัง
นี้
  1) นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 1,750
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
  2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน 1 คน จํานวน 7,200
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,491,200 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 11,220 บาท/เดือน, รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9,180 บาท/เดือน, สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล คนละ 7,200 บาท/เดือน, เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 7,200 บาท/เดือน
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,359,460 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,004,740 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ หรือพนักงานสวนตําบล จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
    1) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง
จํานวน 1 อัตรา
    2) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน
จํานวน 1 อัตรา
    3) นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
จํานวน 1 อัตรา
    4) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
    5) นิติกร จํานวน 1 อัตรา
    6) เจาพนักงานป้องกัน จํานวน 1 อัตรา
    7) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
  (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ, เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว, คาตอบแทนรายเดือนของสายงานบริหาร, เงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) และที่ไดปรับอัตรา
เงินเดือนใหม หรือผูที่มีสิทธิตามระเบียบกําหนด
  (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายงานบริหารตามระเบียบ
กําหนด จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  1) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา
  2) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
  3) นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  09:36:28 หนา : 9/81



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 948,720 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานจาง จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
  1) พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
  2) ผูชวยนักประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา
  3) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
  4) ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
  5) แมครัว จํานวน 1 อัตรา
  6) คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
  (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ, เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว, และที่ไดปรับอัตราเงินคาตอบแทนใหม, และของผูมีสิทธิ
ตามที่ระเบียบกําหนด
  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,688,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
  1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนิน
การเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค. 0402.5
/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
  2) คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดนอย ตามหลักเกณฑที่ระเบียบกํานด
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
  3) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
  4) คาป่วยการ อปพร.
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 
  (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 70,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน เชาซื้อ ใหแกพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
  (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
  (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 845,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ, คา
ธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา, คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ, คารับรองแบบ ฯลฯ 
  (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ โดยแยกเป็น
   1) คารับรอง 
   -เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย
   2) คาเลี้ยงรับรอง
   -เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรือคณะกรรมการที่สภาองคการบริหารสวนตําบลตั้ง
ขึ้น, การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคการบริหารสวน
ตําบล, การประชุมระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือองคการบริหารสวนตําบลกับรัฐ
วิสาหกิจ, การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน, รวม
ถึงการประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  
  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดซื้อพวงมาลา พวงมาลัย ชอดอกไม จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อพานพุมดอกไม, พานประดับ
พุมดอกไม, พานพุมเงินพุมทอง, ชอดอกไม กระเชา
ดอกไม, สําหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ หรือ
สําหรับวางพวงมาลาอนุสารียตางๆ ฯลฯ 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
  (สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับผูที่มีคําสั่งเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
  (สํานักปลัด)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และ
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย หรือคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฏหมาย
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีเลือกตั้งแทนตําแหนงที่
วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหเลือกตั้ง
ใหม) เชน คาวัสดุ คาจางเหมาบริการ คาบัตรเลือกตั้ง รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดการเลือกตั้งใหบรรลุวัตถุ
ประสงค โดยถัวจายภายในวงเงิน 300,000 บาท
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 3
  (สํานักปลัด)
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โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.พบ
ประชาชน เพื่อใหบริการประชาชนนอกสถานที่ตั้งสํานักงาน โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาเชาอุปกรณตางๆ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภายในวง
เงิน 50,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 45 ลําดับที่ 10 
  (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐ
พิธี วันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9, วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม, วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม, วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ 3 มิถุนายน ฯลฯ 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 160 ลําดับที่ 8
  (สํานักปลัด)
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โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 10,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 47 ลําดับที่ 15
  (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ลูกจาง และผู
นําชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ลูกจาง และผูนําชุมชน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 150,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 46 ลําดับที่ 12
  (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล
เป็นผูดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติดังนี้
    1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคา
จางเหมาบริการในคาใชสอย
    2) คาสิ่งของที่องคการบริหารสวนตําบลซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
    3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลจางเป็น
ครั้งคราว ในลักษณะมิใชจางเหมาแรงงานใหเบิกจายในรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
  -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
  (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
  (สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน หมอ กระทะ กะละมัง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น สบู ไม
กรวด มีด ฯลฯ
  (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ดังนี้ เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู เพลา ฟิลม
กรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
  (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
  (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ฟิลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
  (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ 
  (สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แกส หัววาลวเปิด - ปิดแกสฯลฯ 
  (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 368,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย และในที่สาธารณะ รวมถึงอาคารสถานที่ที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลข
หมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  (สํานักปลัด)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาสื่อสารและโทรคมนาคม ในความดูแลและรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  (สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเชาพื้นที่เว็บไซต และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จํานวน 3,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1) บันทึกเสียงคุณภาพ LPCM/MP3
    2) ความจําในตัว 4 GB บันทึกเสียงไดนานไมนอยกวา 150
 ชั่วโมง
    3) ไมลบันทึกในตัวมีความไวตอเสียงสูง S-Mic
    4) ปรับบันทึกเสียงแบบกวาง หรือ โฟกัส
    5) ลดเสียงรบกวนขณะฟังจากไมลเสียงหรือขณะบันทึก
    6) USB ในตัวตอคอมพิวเตอรไดตรง
  -จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญขีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 191
 ลําดับที่ 21
  (สํานักปลัด)
  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (รายการที่ 62) โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
    1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
  -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 187
 ลําดับที่ 11
  (สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 523,720 บาท
งบบุคลากร รวม 501,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 501,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 222,240 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ของขาราชการ
หรือพนักงานสวนตําบล 
  -ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
  (สํานักปลัด งานนโยบายและแผน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 278,880 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานจาง 
  -ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
  (สํานักปลัด งานนโยบายและแผน)

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชาคมระดับหมูบานและระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมระดับ
หมูบานและระดับตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยมีคาใช
จายประกอบดวย วัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาป้าย รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 20,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 45 ลําดับที่ 9 
  (สํานักปลัด งานนโยบายและแผน)
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งบลงทุน รวม 2,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง (รายการที่ 44) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
   1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
   2) มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
   3) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
   4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   5) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
   6) สามารถใชไดกับ A4,  A4 Legal และ Custom
  -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 186
 ลําดับที่ 7
 (สํานักปลัด งานนโยบายและแผน)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,188,960 บาท
งบบุคลากร รวม 2,748,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,748,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,244,360 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ หรือพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
  1) นักบริหารงานคลัง ระดับตน
จํานวน 1 อัตรา
  2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
  3) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
  4) เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
  5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา 
  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแก
นักบริหารงานคลัง ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
  (กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 280,080 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปี ใหแก
ลูกจางประจํา ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตรา 
  (กองคลัง)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 182,520 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได จํานวน 1 อัตรา
  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน เชาซื้อ ใหแกพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
  (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ, คา
ธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา, คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ, คารับรองแบบ ฯลฯ
  (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับรองตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับผูที่มีคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
  (กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใช
จายเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลภาคสนาม คาวัสดุอุปกรณ รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการฯ โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 100,000 บาท
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 65 ลําดับที่ 1
  (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล
เป็นผูดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติดังนี้
  1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคา
จางเหมาบริการในคาใชสอย
  2) คาสิ่งของที่องคการบริหารสวนตําบลซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
  3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลจางเป็นครั้ง
คราว ในลักษณะมิใชจางเหมาแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการ
  -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 25
  (กองคลัง)
  

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
  (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ฟิลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
  (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ
  (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  (กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 376,080 บาท
งบบุคลากร รวม 376,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 376,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ของขา
ราชการ หรือพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัด งานตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซอมอพยพหนี
ไฟภายในสถานศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซอมอพยพหนีไฟภายในสถาน
ศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิด รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการฯโดยถัวจายภายในวงเงิน 10,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 175 ลําดับที่ 12
  (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย

จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลกุดนอย โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภายในวง
เงิน 50,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
  (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับ
รถดับพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟ
ป่า (เชน สายฉีด, ถัง, ไมตบไฟ) ฯลฯ
 (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ แทนแบริ
เออร  (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ฯลฯ 
  (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,332,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,272,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,272,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,058,760 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ หรือพนักงานสวนตําบล และขาราชการครู/พนักงาน
ครู ประกอบดวย
     1) ขาราชการ หรือพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
         1.1 นักบริหารงานศึกษา ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
         1.2 นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา

     2) ขาราชการครู/พนักงานครู ดังนี้
          2.1 ครู (คศ.1) จํานวน 1 อัตรา
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายงานบริหารตามระเบียบ
กําหนด ตําแหนงนักบริหารงานศึกษา ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 147,600 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ให
แก  ผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ, เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว, และที่ไดปรับอัตราเงินคาตอบแทนใหม, และของผูมีสิทธิ
ตามที่ระเบียบกําหนด 
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการเชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ, คา
ธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา, คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ, คารับรองแบบ ฯลฯ 
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับผูที่มีคําสั่งในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
   

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,267,975 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,356,975 บาท

ค่าใช้สอย รวม 358,875 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ศพด.)

จํานวน 127,350 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูยนพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย จํานวน 2 แหง ดังนี้ 
  1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม
  2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ 
  -รายละเอียดเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนฯ ดังนี้
  (1) คาจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5
 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
  (2) คาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี
  (3) คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี
  (4) คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี
  (5) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5
 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 32 และหนาที่ 74 หนาที่ 34
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 231,525 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน  ศพด. อัตรามื้อละ 21
 บาท/คน จํานวน 245 วัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย จํานวน 2 แหง ดังนี้ 
  1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม  
  2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 14
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 998,100 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 998,100 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
  1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมอ กระทะ กะละมัง ผงซัก
ฟอก น้ํายาดับกลิ่น สบู ไมกรวด มีด ฯลฯ

  2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ดังนี้
  2.1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 5
 โรงเรียน ประกอบดวย
   1) โรงเรียนบานกุดนอย
   2) โรงเรียนบานโนนเสลา
   3) โรงเรียนบานหนองสลักได
   4) โรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
   5) โรงเรียนพรพิทยาคม
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 18
   
  2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 2 ศูนย ประกอบดวย
  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม
  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 17
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,911,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,911,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,911,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัด
สรรสําหรับเด็กอนุบาล  และเด็ก ป.1 - ป.6 อัตรามื้อละ 21
 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
     1. โรงเรียนบานกุดนอย
     2. โรงเรียนพรพิทยาคม
     3. โรงเรียนบานโนนเสลา
     4. โรงเรียนบานหนองสลักได
     5. โรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 70 ลําดับที่  16
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 990,685 บาท

งบบุคลากร รวม 593,785 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 593,785 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 324,385 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ หรือพนักงานสวนตําบล 
  -ตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายงานบริหารตามระเบียบ
กําหนด ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 227,400 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานจางตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ
จํานวน 1 อัตรา
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบดําเนินงาน รวม 388,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ, คา
ธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา, คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ, คารับรองแบบ ฯลฯ
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับผูที่มีคําสั่งอนุมัติใหการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล
เป็นผูดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติดังนี้
  1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคา
จางเหมาบริการในคาใชสอย
  2) คาสิ่งของที่องคการบริหารสวนตําบลซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
  3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลจางเป็นครั้ง
คราว ในลักษณะมิใชจางเหมาแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการ
  -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน หมอ กระทะ กะละมัง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น สบู ไม
กรวด มีด ฯลฯ
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน สําลีและผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ถุง
มือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควันกําจัดยุง หนากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ฟิลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ 
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

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

  -เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
   1) เกาอี้บุนวม
   2) มีพนักพิงหลัง
   3) มีพักแขนทั้งสองขาง
   4) ลอเลื่อนปรับระดับได
  -จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 203 ลําดับที่ 71
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1
 ตู คุณลักษณะดังนี้
  1) มีมือจับชนิดบิด
  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
  -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 203 ลําดับที่ 70
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงค คัดแยกขยะ จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคคัดแยก
ขยะ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นสําหรับการดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภายในวง
เงิน 50,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 167 ลําดับที่ 2
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการรณรงคไมทิ้งขยะบนไหลทางและที่สาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคไมทิ้งขยะ
บนไหลทางและที่สาธารณะ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาเชา
อุปกรณ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 30,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 167 ลําดับที่ 1
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการรณรงคและป้องกันไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและ
ป้องกันไขเลือดออก โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภาย
ในวงเงิน 40,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 76 ลําดับที่ 3
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปลอดโฟม

จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอด
โฟม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภาย
ในวงเงิน 20,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 171 ลําดับที่ 16
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการอบรมใหความรูและรณรงคเพื่อป้องกันแกไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
และรณรงคเพื่อป้องกันแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 30,000
 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 55
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,225,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,086,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,086,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 825,480 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ หรือพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
  1) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน  จํานวน 1 อัตรา
  2) เจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายงานบริหารตามระเบียบ
กําหนด ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน
จํานวน 1 อัตรา
  (กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 218,760 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
  (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ, คา
ธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา, คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ, คารับรองแบบ ฯลฯ
  (กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับผูที่มีคําสั่งเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
  (กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล
เป็นผูดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติดังนี้
  1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคา
จางเหมาบริการในคาใชสอย
  2) คาสิ่งของที่องคการบริหารสวนตําบลซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
  3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลจางเป็นครั้ง
คราว ในลักษณะมิใชจางเหมาแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการ
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 25
  (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ 
  (กองสวัสกิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
  (กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 27,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1
 ตู คุณลักษณะดังนี้
  1) มีมือจับชนิดบิด
  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
  -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2562 หนาที่ 17 ลําดับที่ 1
  (กองสวัสดิการสังคม)

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต สีเทาสลับ จํานวน 5,500 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต สีเทา
สลับ จํานวน 1 ตู
   -จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 201 ลําดับที่ 62
  (กองสวัสดิการสังคม)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
  2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
  3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
  4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
  6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
  7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  8) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  9) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi -
 Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
  -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2562 หนาที่ 17 ลําดับที่ 4
  (กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันแกไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน
แกไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประกอบดวย คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 30,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 19
  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปัญญา
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู
สูงอายุและแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น ประกอบดวย คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 100 ลําดับที่ 21
  (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  09:36:28 หนา : 50/81



โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพคนพิการในยุค 4.0 จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสงเสริมอาชีพคนพิการในยุค 4.0 ประกอบดวย คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 20
  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภายในวง
เงิน 20,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 97 ลําดับที่ 13
  (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเสริมอาชีพชุมชนในพื้นที่ตําบลกุดนอยและพื้นที่รอบโรง
งาน

จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพ
ชุมชนในพื้นที่ตําบลกุดนอยและพื้นที่รอบโรงงาน ประกอบ
ดวย คาใชจายในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพให
แกเกษตรกรในตําบลกุดนอย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ รวมถึง
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภาย
ในวงเงิน 30,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 100 ขอ 22
  (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการยกระดับหมูบานเอาชนะยาเสพติด ตามยุทธศาสตร 5 รั้ว
ป้องกัน

จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับดําเนินโครงการยกระดับหมูบาน
เอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร 5 รั้ว โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุอุปกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 10,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 1
  (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุบนทองถนนและการบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล

จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุบนทองถนนและการบริการประชาชนในชวง
เทศกาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในการตกแตง
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาป้ายโครงการ คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ โดยถัว
จายภายในวงเงิน 100,000 บาท
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 4
  (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน  คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ  รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนินงานโครงการฯ โดยถัวจายภาย
ในวงเงิน 100,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547
 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 160 ลําดับที่ 9
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีออกพรรษาตานยาเสพติดกุด
นอยคัพ

จํานวน 120,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
ออกพรรษาตานยาเสพติดกุดนอยคัพ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด คา
วัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ  รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนินงาน
โครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 120,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547
 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 26
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการแขงขันกีฬาภายในชุมชนตําบลกุดนอย จํานวน 120,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาภายในชุมชน
ตําบลกุดนอย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการ
ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด คาวัสดุอุปกรณ เครื่อง
เขียน คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ รวมถึง
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการฯ
โดยถัวจายภายในวงเงิน 120,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547
 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 24
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมรากวัฒนธรรม "ของดีบานฉัน" จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในสงเสริมรากวัฒนธรรม "ของดีบาน
ฉัน" โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 10,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547
 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 159 ลําดับที่ 4
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานตและผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต
และผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการ
ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด คาวัสดุอุปกรณ เครื่อง
เขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภายในวง
เงิน 50,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547
 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 159 ลําดับที่ 5
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,408,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,619,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,619,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 925,560 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ หรือพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  1) นักบริหารงานชาง ระดับตน
จํานวน 1 อัตรา
  2) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
  3) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
  (กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายงานบริหารตามระเบียบ
กําหนด 
  -ตําแหนงนักบริหารงานชาง ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
  (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 603,960 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
  1) ผูชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา
  2) คนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
  (กองชาง)
  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ, เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว, และที่ไดปรับอัตราเงินคาตอบแทนใหม, ของพนักงานจางที่
มีสิทธิตามระเบียบกําหนด
  (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 723,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตง
ตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค. 0402.5
/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
  (กองชาง)
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน เชาซื้อ ใหแกพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
  (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
  (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ, คา
ธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา, คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ, คารับรองแบบ ฯลฯ 
  (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับผูที่มีคําสั่งเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
  (กองชาง)

คาใชจายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการรังวัด แบงแยก
ที่ดินสาธารณะประโยชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 129 ลําดับที่ 131
  (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
  (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ดังนี้ เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ 
  (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป กระเบื้อง ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ํา
บาดาล ทอตางๆ ปูนซีเมนต สี ทินเนอร ฯลฯ 
  (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ดังนี้ เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
  (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร มีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ 
  (กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าโรงสูบน้ําภายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  (กองชาง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  (กองชาง)

งบลงทุน รวม 66,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
   1) เกาอี้บุหนัง
   2) มีพนักพิงสูง
   3) ลอเลื่อนปรับระดับได
   4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง
   5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา
  -จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 196 ลําดับที่ 41
  (กองชาง)
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เกาอี้สํานักงานสําหรับอํานวยการ จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับอํานวย
การ จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     1) เกาอี้บุหนัง
     2) มีพนักพิงสูง
     3) ลอเลื่อนปรับระดับได
     4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง
     5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา
  -จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 40
  (กองชาง)

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
   1) มีมือจับชนิดบิด
   2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
  -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 179 ลําดับที่ 51
  (กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) (รายการ
ที่ 7) จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
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หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
  -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
  -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
  -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
  -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย
  -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
  -มีแป้นพิมพและเมาส
  -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
    -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 197 ลําดับที่ 42
  (กองชาง)
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว) (รายการที่ 6) จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
  3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
  4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  5) มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
  8) มีแป้นพิมพและเมาส
  9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
    -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 197 ลําดับที่ 46
  (กองชาง)
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) (รายการที่ 50
) จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
  2) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
  3) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
  4) มีความเร็วในการพิมพขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
  5) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
  6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา - สี) ได
  7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
  8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
  10) สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
  11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
  12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
  13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
  14) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
  15) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
    -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 197 ลําดับที่ 47
  (กองชาง)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 (รายการที่ 43) จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
  2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
  3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมนอยกวา 32 หนาตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอ
นาที (ipm)
  4) มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
  5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
  6) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
  7) สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
    -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 197 ลําดับที่ 48
  (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 4,930,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,930,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,930,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานไกเสา
หมูที่ 10

จํานวน 330,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน บานไกเสา หมูที่ 10 
   ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หรือมีพื้น
ที่ คสล. ไมนอยกวา 264.00 ตารางเมตร
   ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 324.00 ตารางเมตร รวมพื้น
ที่ คสล. ไมนอยกวา 580.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ-2-202
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 44 ลําดับที่ 175
  (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานวัง
กรวด หมูที่ 2

จํานวน 350,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน บานวังกรวด หมูที่ 2 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 140.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 700.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและ
ป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท
. แบบเลขที่ ทถ-2-202
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 10 ลําดับที่ 8
  (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหมูบานหัวสระ - 
ปรางคเกา - ดอนมะนาว หมูที่ 7, 13

จํานวน 600,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหมู
บานหัวสระ - ปรางคเกา - ดอนมะนาว หมูที่ 7, 13 ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น
ที่ คสล.ไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ-2-202
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 38 ลําดับที่ 146
  (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนลูกรัง กุดเตางับ - ไกเสา หมูที่ 3 จํานวน 400,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนลูกรัง
กุดเตางับ - ไกเสา หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,000.00
 ตารางเมตร และดําเนินการปรับแตงพื้นทางใหเรียบรอย และงาน
ถมดินหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พรอมงานวางทอ คสล. ชั้น 3
 ยาว 1.00 เมตร เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 2
 จุดๆ ละ 5 ทอน รวม 10 ทอน พรอมยาแนวรอยตอทอใหเรียบ
รอย พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบ
รอย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. แบบเลขที่ ท.1-06
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 12 ลําดับที่ 19
  (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานใหม กม.9 หมูที่ 11 สายติดวัดถึง
บานหนองสลักได

จํานวน 500,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนลูกรัง บานใหม กม.9 หมูที่ 11
 สายติดวัดถึงบานหนองสลักได ขนาดกวาง 6.00
 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 14,400.00 ตารางเมตร และดําเนินการปรับแตงพื้นทาง
ใหเรียบรอย และงานถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ทําการปรับพื้น
ทางใหเรียบรอย พรอมงานวางทอ คสล. ชั้น 3 ยาว 1.00
 เมตร เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 7 จุดๆ ละ 7
 ทอน รวม 49 ทอน และดําเนินการยาแนวรอยตอทอใหเรียบ
รอย พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบ
รอย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. แบบเลขที่ ท.1-06
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 61 ลําดับที่ 259
  (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานสะพานหงส หมูที่ 12 จํานวน 330,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนหินคลุกบานสะพานหงส หมู
ที่ 12 
   ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 
   ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร และดําเนินการปรับพื้นทางใหเรียบรอย ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. แบบเลขที่ ท.1-06
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 54 ลําดับที่ 228
  (กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บานกุดนอย หมูที่ 1 จํานวน 330,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางรางระบายน้ํา
ภายในหมูบาน บานกุดนอย หมูที่ 1 ขนาดกวาง 0.50
 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร และดําเนินการรื้อ
ถนน คสล. ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบ
รอย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ-5-
301
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1
  (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บานถนนนาดี หมูที่ 9 จํานวน 330,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บาน
ถนนนาดี หมูที่ 9 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50
 เมตร ยาว 100.00 เมตร และดําเนินการรื้อถอน คสล. ขนาด
กวาง 0.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ-5-301
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 22 ลําดับที่ 65
  (กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บานบอทอง หมูที่ 14 จํานวน 330,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บาน
บอทอง หมูที่ 14 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50
 เมตร ยาว 108.00 เมตร และดําเนินการรื้อถนน คสล. ขนาด
กวาง 0.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ-5-301
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 46 ลําดับที่ 189
  (กองชาง)

โครงการซอมสรางถนนลาดยางทางเขาหมูบาน บานดอนนกเขา หมู
ที่ 5

จํานวน 330,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางซอมสรางถนนลาดยางทางเขาหมูบาน บาน
ดอนนกเขา หมูที่ 5 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 300.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,800.00 ตาราง
เมตา พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบ
รอย ตามแบบ อบต.กุดนอย กําหนด
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 41 ลําดับที่ 158
  (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโนนเสลา - สีคิ้ว หมูที่ 6 จํานวน 500,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางปรับปรุงถนนลาดยาง โนนเสลา - สีคิ้ว หมู
ที่ 6 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,300.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบ อบต.กุด
นอย กําหนด
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 17 ลําดับที่ 44
  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนลาดยางทางเขาหมูบาน บาน
ดอนมะนาว หมูที่ 7

จํานวน 400,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางปรับปรุงและซอมแซมถนนลาดยางทางเขา
หมูบานดอนมะนาว หมูที่ 7 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 130.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 780.00 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบ
รอย ตามแบบ อบต.กุดนอย กําหนด
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 18 ลําดับที่ 49
  (กองชาง)
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนาวัด บาน
หนองสลักได หมูที่ 4

จํานวน 150,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หนาวัด บานหนองสลักได หมูที่ 4 
  จุดที่ 1 งานวางทอระบายน้ํา คสล. ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร เสน
ผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน พรอยยาแนวรอยตอทอ
ใหเรียบรอย
  จุดที่ 2 งานวางทอระบายน้ํา คสล. ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร เสน
ผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน พรอมยาแนวรอยตอทอ
ใหเรียบรอย ดําเนินการรื้อถนน คสล. จุดที่ 1 ขนาดกวาง 2.00
 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 8.00 ตารางเมตร พรอมดําเนินการกอสรางถนน คสล
. เดิม ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบ
รอย ตามแบบ อบต.กุดนอย กําหนด
  -เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 13 ลําดับที่ 21
  (กองชาง)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  09:36:29 หนา : 76/81



คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ( คา K) ในการ
ดําเนินการกอสราง สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ คากอ
สรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตางๆ คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สรางเกี่ยวกับการคํานวณเงินเพิ่ม การอนุมัติจายเงินเพิ่ม (คา K) 
แกผูรับจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย ในฐานนะคู
สัญญาจาง
  -เป็นไปตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109
 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผู
ประกอบการอาชีพงานกอสราง 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง การขอรับเงิน
ชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซอมแนวทาง
ปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) ไวในสัญญาจางกอสราง
  -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (กองชาง)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  09:36:29 หนา : 77/81



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 564,480 บาท

งบบุคลากร รวม 369,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,480 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ หรือพนักงานสวนตําบล 
  -ตําแหนงนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
  (สํานักปลัด งานเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ, คา
ธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา, คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ, คารับรองแบบ ฯลฯ
  (สํานักปลัด งานเกษตร)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาถายเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ รวม
ถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการฯ โดยถัว
จายภายในวงเงิน 30,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 164 ลําดับที่ 6
  (สํานักปลัด งานเกษตร)

โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานดานการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานดานการเกษตร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาของสมนาคุณ รวม
ถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการฯ โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 100,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 164 ลําดับที่ 6
  (สํานักปลัด งานเกษตร)
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โครงการอบรมใหความรูและสงเสริมถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความและ
สงเสริมถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาถาย
เอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 30,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 3
  (สํานักปลัด งานเกษตร)

โครงพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนยกระจายวัคซีนและรับแจงการเกิด
โรคระบาดในสัตว   อบต.กุดนอย

จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพศูนยกระจายวัคซีนและรับแจงการเกิดโรคระบาดใน
สัตว อบต.กุดนอย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
การดําเนินโครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 30,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 2
  (สํานักปลัด งานเกษตร)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับดําเนินโครงการปลูกป่าอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธี
เปิด คาวัสดุอุปกรณการเกษตร คาตนกลาพันธุไม คาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายโครงการ คายานพาหนะ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 172 ลําดับที่ 2
  (สํานักปลัด แผนงานการเกษตร)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาเชา
อุปกรณตางๆ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 166 ลําดับที่ 15
  (สํานักปลัด แผนงานการเกษตร)
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