
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลปอพาน
อําเภอ นาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,483,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,187,820 บาท

งบบุคลากร รวม 7,818,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน  ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2557
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  ดังนี้
1. เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราเดือนละ  20,400
 บาท  รวมเป็นเงิน  244,800  บาท
2. เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ  11,220  บาท  จํานวน  2  อัตรา  รวมเป็นเงิน  269,280
  บาท (สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบ
แทน  ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2557
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตรา
เดือนละ  1,750 บาท  รวมเป็นเงิน  21,000  บาท
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
อัตราเดือนละ  880  บาท  จํานวน  2  อัตรา  รวมเป็นเงิน  21,120
  บาท (สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบ
แทน  ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2557
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  ดังนี้
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ  1,750 บาท  รวมเป็นเงิน  21,000  บาท
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ  880  บาท  จํานวน  2  อัตรา  รวมเป็นเงิน  21,120  บาท (สํานัก
งานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน  ท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  ดังนี้
1. ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ  7,200 บาท  รวมเป็นเงิน  86,400  บาท
(สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามบัญชีอัตราเงิน
เดือนและค่าตอบแทน  ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  ดังนี้
1. ค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  คน  ในอัตราเดือนละ  11,220 บาท  รวมเป็น
เงิน  134,640  บาท
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1
  คน ในอัตราเดือนละ  9,180  บาท  รวมเป็นเงิน  110,160  บาท 
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
  คน  ในอัตราเดือนละ  7,200  บาท  รวมเป็นเงิน  86,400  บาท
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  30
  คน  ในอัตราเดือนละ  7,200  บาท/คน  รวมเป็นเงิน  2,592,000
  บาท  
(สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ์ : 6/10/2560  15:05:50 หน้า : 2/33



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,210,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,386,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มตามมติ ครม. ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ให้แก่พนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
1. ปลัด อบต. ปอพาน 437,400 บาท
2. รองปลัด อบต. ปอพาน 376,080 บาท
3. หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 362,640 บาท
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 311,640 บาท
5. นิติกร 199,200 บาท
6. นักทรัพยากรบุคคล 199,200 บาท
7. เจ้าพนักงานธุรการ 307,920 บาท
8. เจ้าพนักงานป้องกันฯ 192,360 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน ของผู้ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. ปลัด อบต.ปอพาน168,000 บาท
2. รองปลัด อบต.ปอพาน 42,000 บาท
3. หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 42,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 185,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ค่าปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มตาม
มติ ครม.ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างประจําตําบลปอ
พาน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ภารโรง 185,280 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,274,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 7 ตําแหน่ง 8 อัตรา โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดัง
นี้
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 227,760 บาท
2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 201,480 บาท
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 142,920 บาท
4. พนักงานขับรถยนต์ 134,880 บาท
5. แม่บ้าน (ภารกิจ) 135,120 บาท แม่บ้าน (ทั่วไป) 108,000 บาท
6. คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างทั่วไป)จํานวน 2 อัตรา 216,000 บาท
◌7ึ. ยาม (พนักงานจ้างทั่วไป) 108,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 112,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 ตําแหน่ง 6 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
3. แม่บ้าน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา , แม่
บ้าน (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
4. คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา 
5. ยาม (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 3,269,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 418,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะ
กรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 50,000 บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชําระราคาบ้าน ของ
พนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระราคาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,721,520 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ จํานวน 20,000 บาท แยกเป็น
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้า
ปก เย็บเล่ม ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น และรวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตัังไว้ 200,000 บาท ดังนี้
1. ค่ารับรอง จํานวน 50,000 บาท 
    - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
    - ค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 30,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับรัฐวิสห
กิจ หรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 จํานวน 150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล
ที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสําหรับพิธีการสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส
ที่มีความสําคัญและจําเป็น เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาล
ที่ 10 , วันแม่แห่งชาติ , วันปิยะมหาราช , วันที่ 5 ธันวา หรือวันสําคัญ
อื่น ๆ และงานที่เป็นมงคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแนวเขตที่สาธารณะ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแนวเขตที่สาธารณะ ใน
เขตพื้นที่ตําบลปอพาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เช่นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นโครงการกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม และกรณีอื่นๆ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม และกรณี
อื่นๆ สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ จัดทําเวทีประชาคมตําบลปอพาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบต. เคลื่อน
ที่ จัดทําเวทีประชาคมตําบลปอพาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการวันท้องถิ่น
ไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันของชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปก
ป้อง เทิดทูน สถาบันของชาติ และหรือสนองนโยบายรัฐบาล โครงการเร่ง
ด่วนของรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชุมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล การ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้
แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของอบต. ปอ
พาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ อบต. ปอ
พาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรักนํ้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 111,520 บาท
1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อ
สร้าง เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าซ่อมแซมรถจักรยายนยต์ รถยนต์ส่วนกลาง ตั้งไว้ 61,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถจักรยายนยต์ รถยนต์ส่วน
กลาง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน เปลี่ยนถ่ายนํ้ามัน
เครื่อง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง เป็นต้น และ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของเครื่อง
ใช้ที่จําเป็น เช่น แปรงขัดห้องนํ้า ไม้กวาด นํ้ายาขัดห้องนํ้า เป็นต้น และ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการรจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้าดื่มสะอาดไว้บริการประชาชนที่
มาติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปอ
พาน และค่าไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตําบลปอพาน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่านํ้าประปา สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปอ
พาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตตําบลหรือ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลปอพาน ให้แก่บริษัททีโอ
ที จํากัด มหาชน สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปอพาน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซม รักษา โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องจักร ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่า
ซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอ
ใจของประชาชน ในการให้บริการและการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ให้แก่อําเภอนา
เชือก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 2,664,760 บาท
งบบุคลากร รวม 2,063,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,063,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,173,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มตามมติ ครม. ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ให้แก่พนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง 369,480 บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 305,640 บาท
3. นักวิชาการพัสดุ 199,200 บาท
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 149,640 บาท
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 149,640 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินอื่นๆ
ของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 9,780 บาท
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 9,780 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน ของผู้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง  42,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 349,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ค่าปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่ม
ตาม มติ ครม. ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างประจํา
ตําบลปอพาน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้
1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  178,200  บาท
2. เจ้าพนักงานธุรการ  171,720  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 442,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 3 ตําแหน่ง  3 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12
  เดือน  ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  159,840  บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  142,680  บาท
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 140,040  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 2 ตําแหน่ง  2 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 16,740  บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  19,380  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 592,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 222,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชําระราคาบ้าน ของ
พนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระราคาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้า
ปก เย็บเล่ม ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น และรวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการขอคัดสําเนาผู้ถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ตําบลปอพาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขอคัดสําเนาผู้ถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ตําบล
ปอพาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เช่นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นโครงการกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่และค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุง รักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่ง
ก่อสร้าง เข่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง เป็นต้น และ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 2 หลัง และมี
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาดกว้าง 179 ซม. สูง 87.90 ซม.
- โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.60 มิลลิเมตร
- ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร สามารถ
ปรับระดับได้
- หน้าบานประตูมีกุญแจล็อค 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                             
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 209,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 201,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการตั้งจุดให้บริการ
ประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5 / ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการป้องกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกัน
อัคคีภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายแกนนําการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมเครือ
ข่ายแกนนําการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่ของ อปพร./ผู้นําชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ  อปพร./ผู้นําชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
1. ค่าบํารุง รักษาซ่อมแซม รถดับเพลิง ตั้งไว้ 50,000บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมรถดับ
เพลิง เช่น   แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน นํ้ามันเครื่อง เป็นต้นและรวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการบํารุง รักษา ซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้                           

ค่าวัสดุ รวม 21,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้
- ผ้าคลุมศีรษะ ทําจากวัสดุนอเมก / เคฟล่า ตามมาตรฐาน NFPA 
จํานวน 6 ใบ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป้นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์ ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขับเคลื่อนด้วยกําลังเครื่องจักรที่ผลิตและประกอบสําเร็จรูป
- มีต้นกําลังตั้งแต่สองแรงม้าขึ้นไป
- มีแผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาว ตั้งแต่ 16 นิ้ว เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้
กําหนดไว้ในบัญชีราคาครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 และจัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น หรือราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
                                          

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 904,540 บาท

งบบุคลากร รวม 647,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 647,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 199,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มตามมติ ครม. ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ให้แก่พนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน  1  อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการศึกษา  199,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 447,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 ตําแหน่ง 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  230,880 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ  216,960 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 30000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เช่นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นโครงการกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจการสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุง รักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่ง
ก่อสร้าง เข่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์แ
 และทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง เป็นต้น และ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 62,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะปริ้นเตอร์ จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะปริ้นเตอร์ ขนาด 80W x 60D x 75H cm. ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปอพาน จํานวน 5 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,851,610 บาท
งบบุคลากร รวม 3,741,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,741,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,264,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มตามมติ ครม. ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 8 อัตรา  ที่
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ
พาน จํานวน 5 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  โดย
คํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,341,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลปอพาน จํานวน 5 ศูนย์ จํานวน 9 ตําแหน่ง  9
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 136,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลปอพาน จํานวน 5 ศูนย์  8 ตําแหน่ง 8
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,449,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,221,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เช่นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นโครงการกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 294,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 5 ศูนย์ จํานวน 173 คน อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 847,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลปอพาน จํานวน 5 ศูนย์ ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อ
คน จํานวน 245 วัน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
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ค่าวัสดุ รวม 1,097,850 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,097,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
1. โรงเรียน สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปอพาน จํานวน 4
 แห่ง ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน นักเรียน 390 คน ๆ
 ละ 7.50 บาท จํานวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค์
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ
พาน จํานวนนักเรียน 173 คน ๆ ละ7.50 บาท จํานวน 260 วัน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2560 (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลปอพาน) และค่าไฟฟ้าสาธารณะ  ในเขตพื้นที่
ตําบลปอพาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่านํ้าประปา  สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลปอพาน) ในเขตพื้นที่ตําบลปอ
พาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 1,660,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,660,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,660,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,660,000 บาท 
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
1. เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน จํานวน 50,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน ตามโครง
กาารวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.  เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองสระ จํานวน 50,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองสระ ตามโครงกาาร
วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
3. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ
. จํานวน 1,560,000
 บาท                                                                                              
   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด (สพฐ
.) จํานวน 4 แห่ง ในเขตพื้นที่ตําบลปอพาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปอพาน
หนองโน โรงเรียนบ้านหนองสระ โรงเรียนบ้านโนนแร่ และโรงเรียนบ้าน
เหล่าค้อ จํานวน 390 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,230,120 บาท

งบบุคลากร รวม 288,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 288,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 288,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มตามมติ ครม. ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ให้แก่พนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 1  อัตรา  ดังนี้
1. นักวิชาการสาธารณสุข 288,120 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 917,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 20,000 บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                          

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชําระราคาบ้าน ของ
พนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระราคาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เช่นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นโครงการกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการการบริหารจัดการขยะ ลด และคัดแยกขยะจากต้นทาง ตามหลัก 
3R

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการการบริหาร
จัดการขยะ ลด และคัดแยกขยะจากต้นทาง ตามหลัก 3R เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ เป็น
ต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว เช่น ค่าป้ายโครงการ วัสดุ
อุปกรณ์ วัคซีน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวา" จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุง รักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่ง
ก่อสร้าง เข่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง เป็นต้น และ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรายการดังนี้                   1. ค่าจัด
ซื้อนํ้ายาเคมีภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท                   
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมีภัณฑ์ (นํ้ายาพ่นหมอกควัน)
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ (ทรายอะเบท)
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (PPm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 10 นาทีต่อหน้า (PPm) 
หรือ4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ Pararell หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. สามารถใช้กับ A4 ,Letter,LegaI และ Cuttom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
มีนาคม 2560 และจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาตามท้องตลาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                      

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน ชนิดถังเหล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังออกซิเจน ชนิดถังเหล็ก จํานวน 2 ถัง       ราย
ละเอียด ดังนี้ 
1. ถังออกซิเจน ชนิดถังเหล็ก ขนาดท่อ 2 คิว
2. ความจุของออกซิเจน 13.4 ลิตร 
3. นํ้าหนักท่อเปล่า 25 กิโลกรัม
4. ความสูง 99 เซนติเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,068,220 บาท

งบบุคลากร รวม 761,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 761,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 505,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มตามมติ ครม. ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ให้แก่พนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 2  อัตรา  ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 356,160 บาท
2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 149,640 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1
 ตําแหน่ง โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี้
1. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 9,780 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน ของผู้ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 42,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 203,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 ตําแหน่ง โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 203,640 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 267,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะ
กรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 20,000 บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชําระราคาบ้าน ของ
พนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระราคาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เช่นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นโครงการกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนชุมชนตําบลปอพาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมการจัด
ทําแผนชุมชนตําบลปอพาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็น
ต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2553 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลปอพาน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลปอพาน ตามหนังสือกองส่งเสริมสวัสดิการคุ้มครองสิทธิผู้สูง
อายุ ที่ พม. 0404/ว1251 ลงันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตําบลปอพาน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตําบลปอพาน  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง เป็นต้น และ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้สตรีแม่บ้านตําบลปอพาน จํานวน 20,000
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. กลุ่มสตรีแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน ตําบลปอ
พาน จํานวน 20,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,545,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,100,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,100,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 740,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มตามมติ ครม. ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ให้แก่พนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน  3  อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองช่าง  369,480 บาท
2. เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  221,280 บาท
3. นายช่างโยธา 149,640 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1
 ตําแหน่ง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. นายช่างโยธา  9,780 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน ของผู้ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน จํานวน  1  ตําแหน่ง  โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองช่าง  42,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2
  ตําแหน่ง  2 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  131,040 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  129,480 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 2 ตําแหน่ง 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  24,000 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  24,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 648,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 208,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตั้งไว้จํานวน 120,000 บาท ดังนี้
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชําระราคาบ้าน ของ
พนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระราคาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้า
ปก เย็บเล่ม ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น และรวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแนวเขตที่ดิน
สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตําบลปอพาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เช่นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นโครงการกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชน อาคาร ในพื้นที่ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้นําชุมชน และ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลปอพาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็น
ต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม ตั้งไว้จํานวน 680,000 บาท ดังนี้
1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่
ตําบลปอพาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมุ่บ้าน  ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน  จํานวน  16 หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง เป็นต้น และ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่นหลอดไฟ สาย
ไฟ เบรกเกอร์ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 6/10/2560  15:05:51 หน้า : 24/33



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ปูน ทราย หิน ท่อ
นํ้า ไม้ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 4,158,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,154,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 5 จํานวน 125,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
รอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้น
ที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 232 ตร.ม. พร้อมถมดินไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแร่ หมู่ที่ 4 จํานวน 189,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนแร่ ถึง
บ้านขอนแก่นน้อย ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อย
กว่า 352 ตร.ม. พร้อมถมดินไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอพาน หมู่ที่ 2 จํานวน 227,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอํา
พร  ภูผามี ถึงหนองสิม จํานวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 2.70 เมตร ยาว 73 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 2.40 เมตร ยาว 8 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 69 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่าว
 424 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 11 จํานวน 299,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 11 จากบ้านนายสง่า ปะสาทา
สูง ถึง บ้านนายวิไล ภูดารัตน์ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. รวมกันไม่
น้อยกว่า 560 ตร.ม. พร้อมถมดินไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 จํานวน 299,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางหลัว พูน
ไธสง ถึงบ้านนางฮู้  สาลี จํานวน 3 ช่วง ช่วง
ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร ช่วง
ที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 99 เมตร ช่วง
ที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 39.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.รวมกัน
ไม่น้อยกว่า  567.50 ตร.ม. พร้อมถมดินไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 จํานวน 86,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสรั่ง แสนนอก ถึง
บ้านนายเอกลักษณ์ เคหะถาน ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อย
กว่า 162 ตร.ม. พร้อมถมดินไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 8 จํานวน 299,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 8 จากโรงสีข้าวชุมชน ถึง ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. รวมกันไม่
น้อยกว่า 560 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าค้อใหม่ หมู่ที่ 12 จํานวน 243,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าค้อใหม่ หมู่ที่ 12 จากหลังประตูหน้าวัดทาง
ทิศใต้ ถึงประตูหน้าวัดทางทิศเหนือ จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร  ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 456 ตร.ม. ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคา หมู่ที่ 9 จํานวน 299,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคา หมู่ที่ 9 จากบ้านเหล่าคาถึงบ้านหนอง
แฮ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 92.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล
.รวมกันไม่น้อยกว่า 555 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปอพานสาม หมู่ที่ 14 จํานวน 165,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปอพานสาม หมู่ที่ 14  จากบ้านนายปฐมพร พรม
มา ถึง ถนนลาดยาง จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมร่องระบายนํ้า คสล
. ตัวยู ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น บ้านหนองโนใหม่ หมู่ที่ 15 จํานวน 299,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างฝายนํ้า
ล้น   (ห้วยปอพาน - หนองโน) บ้านหนองโนใหม่ หมู่
ที่ 15 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 1.80 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป 

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 5 จํานวน 174,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินดําเนินโครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล. แบบตัวยู สาย
ทางจากบ้านนางแหวน สุขบาง  ถึงถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 189 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน  3 บ่อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บ้านสระใหม่
สามัคคี หมู่ที่ 13

จํานวน 299,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บ้านสระใหม่สามัคคี หมู่
ที่ 13 จากบ้านนางคําปุ่น นามสง ถึง หนองสระ ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 227 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 5 บ่อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. แบบตัว ยู และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6

จํานวน 184,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้า คสล. แบบตัว ยู และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นายสุเทพ  พันหล่อมโส ถึง บ้านนายชาลี  ทุมปัด ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 138 เมตร และก่อสร้างถนน คสล
. สายทางข้างวัดอุดรหนองสระ - ถนนลาดยางสายทางปอพาน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 27.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวม
กันไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 จํานวน 114,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินดําเนินโครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร จากไร่นาง
ทองทิพย์  ทํานานอก ถึงลําห้วยตาโล้ จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง  5 เมตร ยาว 133 เมตร หน้า 0.60 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 2.45 เมตร ปริมาณถมดินคันทางไม่
น้อยกว่า 2,621.95  ลบ.ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตรและซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร
พร้อมลงดินลูกรัง บ้านปอพาน หมู่ที่ 1

จํานวน 299,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการ
เกษตรและซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงดินลูกรัง บ้านปอ
พาน หมู่ที่ 1 จํานวน 3 ช่วง
 ช่วงที่ 1 จากที่นานางสังวาลย์  มีไธสง ถึงที่นานายสุธี  ราชโคตร บุกเบิก
ถนนดินขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80
 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60
 เมตร x 1.00 เมตร จํานวน 3 จุด ปริมาณดินถมคันทาง 3,360 ลบ.ม
ช่วงที่ 2 จากที่นานางสังวาลย์  มีไธสง ถึงที่นานายสุธี  ราชโคตร ปรับปรุง
ถนนดินเพื่อการเกษตร (เสริมระดับดินถมคันทาง) ขนาด กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 1,698 เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาณงานดินถมคัน
ทาง 2,037 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ 
ช่วงที่ 3 จากที่นานายปัญญา  นาควัน ถึงที่นานายทองสา  จันทร์ทอน ปรับ
ปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยลงดินลูกรัง  ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณงานดินลูกรัง 253 ลบ.ม
 พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตรและปรับปรุงถนนดินลูกรัง (ลงหิน
คลุก) หมู่ที่ 16

จํานวน 263,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินดําเนินโครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตรและปรับ
ปรุงถนนดินลูกรัง (ลงหินคลุก) บ้านเหล่าค้อ 2  หมู่ที่ 16 สายทางจากบ้าน
นายสมเดช  โนนโชติ ถึงที่นานางสม  สุดชา  จํานวน  2 ช่วง ช่วงที่ 1
 กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 30 เมตร  หนา 0.60 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5
 เมตร ยาว 340 เมตร  หนา 0.60 เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้
เรียบ
ช่วงที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากสระศรีรัตนา
นันท์  ถึงที่นานายลิลม  ปุตาโส  กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10
 เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม พร้อมบดอัดแน่นและปรับเกรด
ตกแต่งผิวให้เรียบ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (หินคลุก) หมู่ที่ 7 จํานวน 213,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร  สายทาง
ที่นานายสันติ  ปะสาวะโน ถึงนานางกิ่ง  ทุมะลา กว้าง 4 เมตร ยาว 525
 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม. พร้อมบด
อัดแน่นและปรับเกรตตกแต่งผิวให้เรียบ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร พร้อมลงดินลูกรัง บ้านปอพาน หมู่
ที่ 2

จํานวน 72,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร(ลงดิน
ลูกรัง) จากที่นานายกมล  ปะสาระเถ ถึงคลองอีสาน
เขียว จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร ช่วง
ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 410 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบร้อย ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 638,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 638,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 638,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม สาขา
นาเชือก รายละเอียดดังนี้
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านโนนแร่ หมู่ 4 จํานวน 110,700
 บาท จากข้างวัดบ้านโนนแร่  ถึงหนองคูใหญ่ ระยะความยาวและจํานวน
เสา  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านหลุบเปลือย  หมู่ที่ 10
 จํานวน 300,000 บาท  จากบ้านหลุบเปลือย ถึงทางหลวงแผ่นดิน ระยะ
ความยาวและจํานวนเสา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านปอพาน 3  หมู่ที่ 14
 จํานวน 134,700 บาท  จากบ้านนายเรียบ  ธรรมภักดี  ระยะความยาว
และจํานวนเสา  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า  บ้านเหล่าค้อใหม่ หมู่ที่ 12
 จํานวน 56,400 บาท  จากบ้านนายวิไล  หมื่นไธสง  ถึงบ้านนายสม
พงษ์  จันละคร   ระยะความยาวและจํานวนเสา  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายพาดดับ  บ้านเหล่าค้อ 2  หมู่
ที่ 16  จํานวน  37,000 บาท  ระยะความยาวและจํานวนเสา  รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพิธีทางศาสนา ประเพณี
ต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา งานบุญมหาชาติ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการหมู่บ้านศีล 5 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการหมู่บ้าน
ศีล 5 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปอพานคัพ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดปอพานคัพ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเด็กและเยาวชนตําบลปอพาน จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมการออก
กําลังกายเด็กและเยาวชนตําบลปอพาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซื้อเสาวอลเลย์บอลเอนกประสงค์ ปรับระดับได้ มีล้อเลื่อน จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเสาวอลเลย์บอลเอนกประสงค์ ปรับระดับได้ มีล้อ
เลื่อน) รายละเอียดดังนี้ 
1. เสาทําด้วยเหล้กขนาด 1.5 นิ้ว ใส่ในที่ปรับระดับเส้นรอบวง 20 ซม.
2. ปรับระดับได้ 4 ระดับ ปรับระดับโดยเลื่อนขึ้น มีกลอนสปริงดีดล็อค
ตามระยะ
3. มีเฟืองด้านนอกเสาปรับระดับความตึงของตาข่ายและมีตัวล็อค
4. แท่นถ่วงนํ้าหนักที่ 2 มีขนาดกว้าง 55 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 20
 ซม. (แท่นถ่วงด้านบนแยกกัน)
5. พ่นด้วยสีคุณภาพดี
6. มีล้อยางขนาด 8 นิ้ว สะดวกในการเคลื่อนย้าย
7. นํ้าหนักโดยรวมประมาณ 300 กิโลกรัม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                            

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 15,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างแท่นคบเพลิง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างแท่นคบเพลิง ขนาด
กว้าง 2.30 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 454,200 บาท

งบบุคลากร รวม 199,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 199,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มตามมติ ครม. ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ให้แก่พนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 1  อัตรา  ดังนี้
1. นักวิชาการเกษตร  199,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เช่นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นโครงการกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จพระเเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการผลิตและขยายสารชีวะภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการผลิตและขยาย
สารชีวะภัณฑ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรอย่างปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตรอย่างปลอดภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดโนโลยีฯ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดโนโลยีฯ

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหนอง สระนํ้าสาธารณะในเขต อบต.ปอ
พาน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ปลาในหนอง สระนํ้าสาธารณะในเขต อบต.ปอพาน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมปรับปรุง
บํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุง รักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่ง
ก่อสร้าง เข่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์แ
 และทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง เป็นต้น และ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรและต้นไม้ต่าง ๆ
 เช่น มีด จอบ เสียม พลั่ว เลื่อย มีดตัดกิ่ง กรรไกรแต่งกิ่ง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
คอก แกลบดํา วัสดุปลูก ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก กระถาง เมล็ดพันธู์
พืช เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรตําบลปอพาน ตามโครงการส่งเสริม
การผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีของกลุ่มเกษตรกรตําบลปอพาน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,856,930 บาท

งบกลาง รวม 11,856,930 บาท
งบกลาง รวม 11,856,930 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับผู้ดูแลเด็ก
เล็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลปอพาน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค์

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,438,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในพื้นที่ตําบลปอพาน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค์

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตําบลปอพาน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค์

สํารองจ่าย จํานวน 413,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เพื่อ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย ไฟป่า วาตภัยและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลปอพาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในชุมชน ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขตําบลปอพานขนาดกลาง ร้อย
ละ 40 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 184,830 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  ลูกจ้างประจํา (กบท.) (คํานวณจากประมาณการรายรับ ในอัตราร้อย
ละ 1 ทั้งนี้มิให้นําเงินรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และ
เงินอุดหนุนมารวมคํานวณ ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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