
รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ

พาน, รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน และ

เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล , รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประธานสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล และเลขานุการสภาองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 โดยค านวณตัง้จา่ยไว ้12 

เดอืน ดงันี ้    1.เงนิเดอืนนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ

พาน ในอตัราเดอืนละ 20,400 บาท รวมเป็นเงนิ 244,800 บาท

      2.เงนิเดอืนรองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน 

จ านวน 2 อตัรา ในอตัราเดอืนละ 11,220 บาท รวมเป็นเงนิ 

269,280 บาท ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ

คา่ตอบแทนนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รอง

ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

และเลขานุการสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2557 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

งบบคุลากร 7,489,600 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,276,720 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 46,620,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 9,943,600 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลปอพำน

อ ำเภอ นำเชอืก   จังหวดัมหำสำรคำม
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จ ำนวนเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ

พาน และรองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน   

โดยค านวณตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน ดงันี ้  

1.คา่ตอบแทนพเิศษนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน ในอตัรา

เดอืนละ 1,750 บาท รวมเป็นเงนิ 21,000 บาท   

2.คา่ตอบแทนพเิศษรองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน 

จ านวน 2 อตัรา ในอตัราเดอืนละ 880 บาท รวมเป็นเงนิ 21,120 

บาท ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล , 

รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล รองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

และเลขานุการสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ประจ าต าแหน่งนายกองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลปอพาน,รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล,รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และเลขานุการสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 โดยค านวณ

ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน ดงันี ้    1.คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน ในอตัราเดอืนละ 1,750 บาท 

รวมเป็นเงนิ 21,000 บาท 

2.คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลปอพาน จ านวน 2 อตัรา ในอตัราเดอืนละ 880 บาท รวม

เป็นเงนิ 21,120 บาท ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ

คา่ตอบแทนนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

รองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

และเลขานุการสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2557 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน
เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

2,592,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปอพาน, 

รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปอพาน , เลขานุการสภาองคก์าร

บรหิารส่วนต าบล

ปอพาน และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปอพาน โดยค านวณตัง้

จา่ยไว ้12 เดอืน ดงันี ้1.ค่าตอบแทนต าแหน่งประธานสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลปอพาน จ านวน 

1 อตัรา ในอตัราเดอืนละ 11,220 บาท 

2.ค่าตอบแทนต าแหน่งรองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปอพาน 

จ านวน 

1 อตัรา ในอตัราเดอืนละ 9,180 บาท 

3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปอพาน จ านวน 1 

อตัรา ในอตัราเดอืนละ 7,200 บาท 

4.ค่าตอบแทนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปอพาน จ านวน 30 

อตัรา ในอตัรา

เดอืนละ 7,200 บาท ตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ

ค่าตอบแทนนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล,รองนายกองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล รองประธานสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์าร

บรหิารส่วนต าบล 

และเลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557ตัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ
นำยกเทศมนตร ีนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

86,400 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลปอพาน โดยค านวณตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน ดงันี ้       1.

คา่ตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน 

ในอตัราเดอืนละ 7,200 บาท รวมเป็นเงนิ 86,400 บาท ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล,รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

และเลขานุการสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล      (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2557 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งและเงนิ

คำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ 227,560 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน คา่ปรบัปรงุเงนิเดอืนและเงนิเพิม่ตามมต ิ

ครม.ทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ดล้ว่งหนา้ใหแ้กพ่นักงานสว่น

ต าบล โดยค านวณตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน จ านวน 8 อตัราดงันี้

    1. ปลดั อบต. ปอพาน 503,160 บาท

    2. รองปลดั อบต. ปอพาน 462,240 บาท

    3. หวัหนา้ส านักปลดั อบต. 442,320 บาท

    4. นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 369,480บาท

    5. นิตกิร  199,200 บาท

    6. นักทรพัยากรบุคคล 218,400 บาท

    7. เจา้พนักงานธรุการ  375,120 บาท

    8. เจา้พนักงานป้องกนั  364,920 บาท

    ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิ

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

อาจจา่ยได ้พ.ศ. 2559 และหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.

อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,212,880 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 2,934,840 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงานจา้งตามภารกจิและ

พนักงานจา้งทัว่ไป จ านวน 5 ต าแหน่ง 5 อตัรา โดยค านวณตัง้

จา่ยไว ้12 เดอืน ดงันี้

1.ผช.นักทรพัยากรบุคคล (ภารกจิ) 187,200 บาท

2.ผช.นักวเิคราะหฯ์ (ภารกจิ) 187,200 บาท

3.ผช.จพง.ป้องกนัฯ (ภารกจิ) 117,360 บาท

4.พนักงานขบัรถยนต ์(ภารกจิ) 117,360 บาท

5.คนครวั (ภารกจิ) 117,360 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิ

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

อาจจา่ยได ้พ.ศ. 2559 และหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.

อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 72,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ คำ่
ปรับปรงุเงนิเดอืนและเงนิเพิม่ตำมมต ิ
ครม. ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ไดล้ว่งหนำ้
ใหแ้กล่กูจำ้งประจ ำ โดยค ำนวณตัง้จำ่ยไว ้
12 เดอืน จ ำนวน 1 อตัรำ ดังนี้
1.ภำรโรง จ ำนวน 227,560 บำท
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำร
ก ำหนดใหเ้งนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น
รำยจำ่ยทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อำจ
จำ่ยได ้พ.ศ. 2559 และหนังสอืส ำนักงำน 
กจ.กท.และก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138 

ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
รำยได ้

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 726,480 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
นอกเวลำรำชกำรใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล 
ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้ง ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิ
จำ่ยเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่เชำ่บำ้น 180,000 บำท

 

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

คา่ตอบแทน 360,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

150,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีช ัว่คราวส าหรบั

พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทั่วไป 

จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อตัรา โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 

เดอืน ดงันี้

1.ผช.จพง.ป้องกนัฯ (ภารกจิ) 24,000 บาท

2.พนักงานขบัรถยนต ์(ภารกจิ) 24,000 บาท

3.คนครวั (ภารกจิ) 24,000 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้

งบด าเนนิงาน 2,363,000 บาท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 457,000 แยกเป็น 

-คา่จา้งเหมาบรกิาร (แรงงาน) จ านวน 432,000 บาท เพือ่จา่ย

เป็นคา่จา้งแรงงานเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารงิานยาม งานบา้นงาน

ครวั งานสวน

-คา่จา้งเหมาบรกิาร จ านวน 10,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร คา่เขา้ปก เย็บเลม่ 

คา่ก าจดัสิง่ปฏกิลู คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ เป็นตน้ และรวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในลกัษณะเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

-คา่เบีย้ประกนัส าหรบัการท าประกนัภยัรถยนตส์ว่นกลาง 

จ านวน 15,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประกนัรถยนต ์

สว่นกลางของ อบต.ปอพาน เชน่ รถยนตก์ระบะ รถยนต ์4 

ประต ูและรถดบัเพลงิ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 70,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 457,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
ใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิ 
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ
สวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรของ
พนักงำนสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่ใชส้อย 1,503,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่ซือ้บำ้น 
หรอืคำ่ผอ่นช ำระบำ้น ของพนักงำนสว่น
ต ำบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่
ซือ้บำ้น หรอืคำ่ผอ่นช ำระบำ้น ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ
ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 20,000 บำท
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จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรสอบแนวเขตที่
สำธำรณะ

10,000 บำท

คำ่จัดท ำเว็ปไซดห์น่วยงำน (อบต.ปอพำน) 15,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเชำ่พืน้ทีเ่ว็ป
ไซดต์ ำบลปอพำน แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) หนำ้ที ่497 ล ำดับที ่
441 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่จัดซือ้พวงมำลัย ชอ่ดอกไม ้และพวงมำลำ 5,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ใชจ้่ายส าหรบัพธิกีารส าคญัตา่งๆ 

ตามวาระและโอกาสจ าเป็นทีม่คีวามส าคญั เชน่ วนั

เฉลมิพระชนมพรรษารชักาลที ่10 วนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีิ , วนัที ่

12 สงิหาคม (วนัแม่แห่งชาต)ิ, วนัปิยะมหาราช , วนัที ่

5 ธนัวาคม (วนัพอ่แห่งชาต)ิ, หรอืวนัส าคญัอืน่ๆ ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจ่าย

คา่ใชจ้่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและ

การสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแข่งขนักฬีาขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565) หนา้ที ่500 ล าดบัที ่444 ตัง้จ่าย

จากเงนิรายได ้

1.คำ่รับรอง จ ำนวน 20,000 บำท แยกเป็น 
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่
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จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรับกำรเลอืกตัง้ 600,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป้นคำ่ใชจ้ำ่ยกำรด ำเนนิกำร
เลอืกตัง้นำยก อบต. , สมำชกิสภำ อบต. 

หรอืเลอืกตัง้ซอ่ม ฯลฯ ตำมหนังสอื
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว
3675 ลงวนัที ่6 กรกฎำคม 2561

แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

หนำ้ที ่450 ล ำดับที ่394 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
รำยได ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร คำ่เบีย้เลีย้ง คำ่พำหนะ 
คำ่ทีพั่ก คำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ และคำ่ใชจ้ำ่ย
อืน่ๆ ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใหแ้ก่
พนักงำนสว่นต ำบล พนักงำนจำ้ง ฯลฯ ที่
ไดรั้บอนุญำตใหเ้ดนิทำงไปรำชกำรซึง่เป็น
โครงกำรกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนแ์ก ่อบต. 

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555  แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  ตัง้จำ่ย
จำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
สอบแนวเขตทีส่ำธำรณะในพืน้ทีต่ ำบลปอ
พำน แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนำ้ที ่489 ล ำดับที ่433 ตัง้
จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวนโครงกำรปกป้องเทดิทนูสถำบันของชำติ 50,000 บำท

โครงกำรจัดงำนวนัทอ้งถิน่ไทย 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรจัด
งำนวนัทอ้งถิน่ไทย เชน่ คำ่ป้ำยโครงกำร 
คำ่วสัดอุปุกรณ์ เป็นตน้ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ที่
จ ำเป็นส ำหรับโครงกำร ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขัน
กฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำรแขง่ขัน
กฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2559 แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนำ้ที ่454 ล ำดับที ่398 ตัง้
จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่บรกิำรพืน้ทีเ่ก็บฐำนขอ้มลูระบบสำรบรรณ
อเิล็กทรอนกิส์

10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรใชบ้รกิำร
พืน้ทีเ่ก็บฐำนขอ้มลูระบบสำรบรรณ
อเิล็กทรอนกิส ์ของ อบต.ปอพำน ตัง้จำ่ย
จำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมมำตรฐำนทำงคณุธรรม 
จรยิธรรม ตำมหลักธรรมำภบิำล

10,000 บำท

โครงกำรประชมุเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
ผูบ้รหิำร หัวหนำ้สว่นรำชกำรทอ้งถิน่

10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรประชมุเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
ผูบ้รหิำร หัวหนำ้สว่นรำชกำรทอ้งถิน่ ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รับ
กำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 

2557 แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนำ้ที ่509 ล ำดับที ่453 ตัง้
จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรตำม
โครงกำรปกป้องเทดิทนูสถำบันของชำต ิ
หรอืสนองนโยบำยเรง่ดว่นของรัฐบำล ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำร
เบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แขง่ขันกฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำร
แขง่ขันกฬีำขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) หนำ้ที ่451 ล ำดับที ่
395ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้



หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 27/11/2563  10:36:03

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิัตงิำนและ
ศกึษำดงูำนนอกสถำนที่

50,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมลกูเสอืชำวบำ้นเฉลมิพระ
เกยีรตสิรำ้งควำมสำมัคคี

10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรฝึกอบรมลกูเสอืชำวบำ้น
เฉลมิพระเกยีรตสิรำ้งควำมสำมัคค ีตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำร
เบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แขง่ขันกฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำร
แขง่ขันกฬีำขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) หนำ้ที ่442 ล ำดับที ่
386 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรฝึกอบรมมำตรฐำนทำง
คณุธรรม จรยิธรรม ตำมหลักธรรมำภบิำล 
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำร
เบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แขง่ขันกฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำร
แขง่ขันกฬีำขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) หนำ้ที ่496 ล ำดับที ่
440 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวนโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนตำม
โครงกำรไทยนยิมยั่งยนื

10,000 บำท

โครงกำรรักษ์น ้ำ รักษ์ป่ำ รักษำแผน่ดนิ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรรักษ์น ้ำ รักษ์ป่ำ รักษำแผน่ดนิ 
เชน่ คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่วสัดอุปุกรณ์ เป็น
ตน้ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำร ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย
วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแขง่ขันกฬีำและกำรสง่นักกฬีำ
เขำ้รว่มกำรแขง่ขันกฬีำขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ตัง้จำ่ย
จำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำร
ปฏบิัตงิำนและศกึษำดงูำนนอกสถำนทีข่อง
คณะผูบ้รหิำร สำมชกิสภำ พนักงำนสว่น
ต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้ง 
ของ อบต.ปอพำน ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขัน
กฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำรแขง่ขัน
กฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2559 แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนำ้ที ่495 ล ำดับที ่439ตัง้
จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

คา่วสัดุ 235,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 45,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

1. คำ่บ ำรงุรักษำซอ่มแซมวสัด ุครภัุณฑ ์ตัง้

โครงกำรอบต.เคลือ่นที ่จดท ำเวทปีระชำคม
ต ำบลปอพำน

16,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการ เชน่ 

คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดอุปุกรณ ์เป็นตน้ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

จ าเป็นส าหรบัโครงการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561, หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.3/ว5797 ลงวนัที ่

10 ตลุาคม 2559 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.3/ว0357 ลงวนัที ่19 มกราคม 2561,หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว6046 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 

2561 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.3/

ว2931 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565) หนา้ที ่443 ล าดบัที ่387 ตัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนตำม
โครงกำรไทยนยิมยั่งยนื ตำมหนังสอืกรม
สง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่
มท 0815.2/ว668 ลงวนัที ่9 มนีำคม 2561

แผนพัฒนำทอ้งถิน่     (พ.ศ. 2561-2565) 

หนำ้ที ่457 ล ำดับที ่401 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จดัซือ้วสัดงุานบา้น งานครวั สิง่ของ เคร ือ่งใช ้

ทีจ่ าเป็น เชน่ แปรง ไมก้วาด น า้ยาลา้งหอ้งน า้ ฯลฯ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่วสัดเุคร ือ่งแตง่กายของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2560, หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 , 

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 

0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 , หนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 

ลงวนัที ่27 มถินุายน  2559, หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวนัที ่1 

กมุภาพนัธ ์2562 , และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว2061 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2562 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 130,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนที่
ใชใ้นกำรปฏบิัตริำชกำรของส ำนักงำนปลัด
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลปอพำน  เชน่  
กระดำษ ปำกกำ ดนิสอ ไมบ้รรทัด ฯลฯ 
และรวมถงึอยำ่งอืน่ทีเ่ป็นวสัดสุ ำนักงำน 
ตำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 

มถินุำยน 2559  ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์คา่วสัดุ

โฆษณาและเผยแพร ่เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ส ีพู่กนั ฟิลม์ 

ฯลฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่วสัดุ

เคร ือ่งแตง่กายของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2560, หนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 

ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 

2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 

0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 , หนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 

ลงวนัที ่27 มถินุายน  2559, หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวนัที ่1 

กมุภาพนัธ ์2562 , และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว2061 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2562 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้วสัดเุช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 

เชน่ น า้มนัดเีซล น า้มนัเบนซนิ น า้มนัเคร ือ่ง ฯลฯ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่วสัดเุคร ือ่งแตง่กายของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2560, หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 , 

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 

0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 , หนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 

ลงวนัที ่27 มถินุายน  2559, หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวนัที ่1 

กมุภาพนัธ ์2562 , และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว2061 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2562 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวนคำ่ไฟฟ้ำ 160,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดซือ้น ้ำ
ดิม่ไวบ้รกิำรประชำชนทีม่ำตดิตอ่รำชกำร 
ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่สาธารณูปโภค 265,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ 
อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู แป้นพมิพ ์ตลับผง
หมกึส ำหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร์ เป็น
ตน้ และรวมถงึสิง่ของอยำ่งอืน่ทีจั่ดเป็น
วสัดคุอมพวิเตอร ์หนังสอืกรมสง่เสรมิกำร
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/

ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 , 

หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 
0808.2/0444 ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 

และหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 
0808.2/ว1536 ลงวนัที ่19 มนีำคม 2561 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดอุืน่ 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนคำ่บรกิำรโทรศัพท์ 80,000 บำท

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำประปำส ำหรับทีท่ ำกำร
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลปอพำน ตำม
หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.8/ว1529 ลงวนัที ่3 
สงิหำคม 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิกำร
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/

ว1846 ลงวนัที ่12 กนัยำยน 2560 , 

หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0810.8/ว2217 ลงวนัที ่19 ตลุำคม 
2560 และหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.8/ว2009 ลงวนัที ่23 

พฤษภำคม 2562 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ใชจ้่ายส าหรบัคา่ไฟฟ้าทีท่ าการ 

อบต.ปอพาน และคา่ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพืน้ที่

ต าบลปอพาน ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.8/ว1529 ลงวนัที ่3 

สงิหาคม 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1846 ลงวนัที ่12 

กนัยายน 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่  ที ่มท 0810.8/ว2217 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 

2560 และหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่

มท 0810.8/ว2009 ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2562 

ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

คำ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส ำหรับ
ส ำนักงำน

16,000 บำท

งบลงทนุ 16,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 16,000 บาท

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณีย ์คำ่โทรเลข คำ่
ธนำณัต ิคำ่จัดซือ้ดวงตรำไปรษณียอ์ำกร 
คำ่เชำ่ตูไ้ปรษณีย ์ตำมหนังสอืกรมสง่เสรมิ
กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0810.8/ว1529 ลงวนัที ่3 สงิหำคม 
2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1846 

ลงวนัที ่12 กนัยำยน 2560 , หนังสอืกรม
สง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 
0810.8/ว2217 ลงวนัที ่19 ตลุำคม 2560 

และหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.8/ว2009 ลงวนัที ่23 

พฤษภำคม 2562 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่บรกิารโทรศพัท ์คา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ตต าบล 

หรอือนิเตอรเ์น็ตเพือ่การศกึษาในเขตพืน้ทีต่ าบลปอพาน ใหแ้ก่

บรษิทั TOT จ ากดั ส าหรบัทีท่ าการองก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ

พาน ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0810.8/ว1529 ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2560 , หนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1846 

ลงวนัที ่12 กนัยายน 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่  ที ่มท 0810.8/ว2217 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2560 และ

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.8/ว

2009 ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2562 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
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รวม

รวม

จ ำนวน

รำยจำ่ยอืน่

รำยจำ่ยอืน่ 25,000 บำท

งบรายจา่ยอืน่ 25,000 บาท

รายจา่ยอืน่ 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดัซือ้โน๊ตบุก๊ ส าหรบัส านักงาน จ านวน 1 

เคร ือ่ง

คณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี้

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) โดยมคีวามเรว็

สญัญาณนาฬกิา พืน้ฐานไม่นอ้ยกวา่ 1.0 GHz และมเีทคโนโลยเีพิม่สญัญาณนาฬกิา

ไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถใน การประมวลผลสงู จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน

ระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 MB

 - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดกีวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB  

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรอื 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไม่นอ้ย

กวา่ 12 นิว้ - มชีอ่งเช ือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 

ชอ่ง 

- มชีอ่งเช ือ่มตอ่แบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ชอ่ง  

- มชีอ่งเช ือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรอืดกีวา่ จ านวน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชอ่ง 

- สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

(เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563) ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่

วสัดเุคร ือ่งแตง่กายของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 , 

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 

สงิหาคม 2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว

1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 ,  หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 ,  หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2562 และหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2562 ตัง้จา่ยจากเงนิ
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนโครงกำรคนรุน่ใหมห่ำ่งไกลยำเสพตดิ 10,000 บำท

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 20,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการบรหิารจดัการศูนย ์

ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย

คา่วสัดเุคร ือ่งแตง่กายองเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2560 , หนังสอื

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว

1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 

สงิหาคม 2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 , 

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลงวนัที ่24 

มกราคม 2561 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว

0746 ลงวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2562 ,และหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061 ลงวนัที ่29 มนีาคม 

2562 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

เงนิอดุหนนุ 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่จำ้งทีป่รกึษำเพือ่
ศกึษำวจัิยและประเมนิผลควำมพงึพอใจ
ของประชำชนในกำรใหบ้รกิำรและกำร
จัดบรกิำรสำธำรณะขององคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบลปอพำน ตำมพระรำชกฤษฎกีำวำ่ดว้ย
หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรบรหิำรกจิกำร
บำ้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
รำยได ้

งบเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดอืนพนักงำน 1,383,240 บำท

    เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืน คำ่ปรับปรงุ

งบบคุลากร 2,118,600 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,118,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการจดังานรฐัพธิตีา่งๆ ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559,  

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1791 ลง

วนัที ่3 เมษายน 2560 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว4427 ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 ,  หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว5426 ลงวนัที ่

24 กนัยายน 2561 และ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท 0808.2/ว1618 ลวนัที ่12 มนีาคม 2562 ตัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้

งานบรหิารงานคลงั 2,501,600 บาท

เพือ่จา่เป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการคนรุน่ใหม่ห่างไกลยาเสพตดิ 

ใหแ้กส่ถานีต ารวจภธูรปอพาน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2559 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว

3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559,  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1791 ลงวนัที ่3 เมษายน 2560 , 

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427 ลงวนัที ่7 

สงิหาคม 2561 ,  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว5426 ลงวนัที ่24 กนัยายน 2561 และ หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1618 ลวนัที ่

12 มนีาคม 2562 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

อดุหนุนโครงกำรจัดงำนรัฐพธิตีำ่งๆ 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 234,720 บำท

คำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ 410,640 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่จา้งลกูจา้งประจ า คา่ปรบัปรงุ

เงนิเดอืนและเงนิเพิม่ตามมติ ครม. ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณไ์ดล้ว่งหนา้ใหแ้กล่กูจา้งประจ า โดย

ค านวณตัง้จ่ายไว ้12 เดอืน จ านวน 2 อตัราดงันี้

1.เจา้พนักงานจดัเก็บรายได ้จ านวน 210,840 บาท

2.เจา้พนักงานธรุการ จ านวน 199,800 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้

    เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งและเงนิคา่ตอบแทน

ของผูท้ีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งและเงนิคา่ตอบแทน 

โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 เดอืน ดงันี ้

    1.ผอ.กองคลงั 42,000 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้
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จ ำนวน

รวม

รวม

งบด าเนนิงาน 383,000 บาท

คา่ตอบแทน 278,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 48,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีช ัว่คราวส าหรบั

พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทั่วไป 

จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อตัรา โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 

เดอืน ดงันี ้

1. ผช.จพง.การเงนิและบญัช ีจ านวน 24,000 บาท

2.ผช.จพง.พสัด ุจ านวน 24,000 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงานจา้งตาม

ภารกจิและพนักงานจา้งทั่วไป จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 

อตัรา โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 เดอืน ดงันี้

 1. ผูช้ว่ยเจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี117,360 บาท

 2. ผูช้ว่ยเจา้พนักงานพสัด ุ117,360 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
ใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิ 
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ
สวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรของ
พนักงำนสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่เชำ่บำ้น 48,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่ซือ้บำ้น 
หรอืคำ่ผอ่นช ำระบำ้น ของพนักงำนสว่น
ต ำบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่
ซือ้บำ้น หรอืคำ่ผอ่นช ำระบำ้น ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ
ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
นอกเวลำรำชกำรใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล 
ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้ง ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิ
จำ่ยเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

200,000 บำท

1. เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณี
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร คำ่เบีย้เลีย้ง คำ่พำหนะ 
คำ่ทีพั่ก คำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ และคำ่ใชจ้ำ่ย
อืน่ๆ ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใหแ้ก่
พนักงำนสว่นต ำบล พนักงำนจำ้ง ฯลฯ ที่
ไดรั้บอนุญำตใหเ้ดนิทำงไปรำชกำรซึง่เป็น
โครงกำรกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนแ์ก ่อบต. 

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  ตัง้จำ่ย
จำกเงนิรำยได ้

โครงกำรปรับปรงุระบบทะเบยีนแผนทีภ่ำษี 20,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 
เชน่ คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เขำ้ปก เย็บเลม่ คำ่
ก ำจัดสิง่ปฏกิลู คำ่ธรรมเนยีมตำ่ง ๆ เป็น
ตน้ และรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ในลักษณะ
เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่ใชส้อย 65,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนวสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000 บำท

วสัดสุ ำนักงำน 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนที่
ใชใ้นกำรปฏบิัตริำชกำรของกอง
สำธำรณสขุองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลปอ
พำน  เชน่  กระดำษ ปำกกำ ดนิสอ ไม ้
บรรทัด ฯลฯ และรวมถงึอยำ่งอืน่ทีเ่ป็นวสัดุ
ส ำนักงำน ตำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำร
ปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วนัที ่27 มถินุำยน 2559  ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
รำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบ ำรงุรักษำ 
ซอ่มแซมวสัด ุครภัุณฑ ์สิง่กอ่สรำ้ง เชน่ 
เครือ่งปรับอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งพน่หมอกควนั 
และทรัพยส์นิอืน่ ๆ  ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่วสัดุ 40,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ปรับปรงุแผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ 
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย
แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรัพยส์นิของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2550 

แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

หนำ้ที ่494 ล ำดับที ่438 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
รำยได ้

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรป้องกนัอคัคภัีย 10,000 บำท

โครงกำรตัง้จดุใหบ้รกิำรประชำชน ลด
อบุัตเิหตชุว่งเทศกำลปีใหม ่และสงกรำนต์

35,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการตัง้จดุ

ใหบ้รกิารประชาชนลดอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาลปีใหม่ และ

สงกรานต ์เชน่คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดอุปุกรณ ์เป็นตน้ และ

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ ตามหนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0804.5/ว 1634 

ลงวนัที ่22 กนัยายน 2557 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวนัที ่25 

ธนัวาคม 2561 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 1346 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2562 และ

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.4/ว 1464 ลงวนัที ่5 เมษายน 2562 (แผนพฒันา

ทอ้งถิน่หา้ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา้ที ่439 ล าดบัที ่383) ตัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้

คา่ใชส้อย 85,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 85,000 บาท

งบด าเนนิงาน 85,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ 
อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู แป้นพมิพ ์ตลับผง
หมกึส ำหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร์ เป็น
ตน้ และรวมถงึสิง่ของอยำ่งอืน่ทีจั่ดเป็น
วสัดคุอมพวิเตอร ์หนังสอืกรมสง่เสรมิกำร
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/

ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 , 

หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 
0808.2/0444 ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 

และหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 
0808.2/ว1536 ลงวนัที ่19 มนีำคม 2561 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมชดุปฏบิัตกิำรจติอำสำภัย
พบิัต ิ

10,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมแกนน ำตำ้นยำเสพตดิ 10,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการ

ฝึกอบรมเครอืขา่ยแกนน าการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

เชน่คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดอุปุกรณ ์เป็นตน้ และรวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวนัที ่

5 ธนัวาคม 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่

มท 0810.6/ว 1463 ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2561 , หนังสอื

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 

3334 ลงวนัที ่18 ตลุาคม 2561 และหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว 3188 ลงวนัที ่28 

พฤษภาคม 2562 (แผนพฒันาทอ้งถิน่หา้ปี พ.ศ. 2561-2565 

หนา้ที ่448 ล าดบัที ่392 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการตาม

โครงการป้องกนัอคัคภียั เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดุ

อปุกรณ ์เป็นตน้ และรวมถงึคา่ใชจ้่ายอืน่ทีจ่ าเป็น

ส าหรบัโครงการ ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท 0808.2/ว3215 ลงวนัที ่6 มถินุายน 2559 , 

หนังสอืกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาต ิ ที ่มท 0622/054 ลงวนัที ่19 มกราคม 

2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 135 ลงวนัที ่20 มกราคม 

2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว196 ลงวนัที ่25 มกราคม 

2560 (แผนพฒันาทอ้งถิน่หา้ปี พ.ศ. 2561-2565 

หนา้ที ่458 ล าดบัที ่402 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 573,600 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 199,200 บำท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 633,600 บาท

งบบคุลากร 573,600 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม
รถดับเพลงิ เชน่ แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำง
ใน น ้ำมันเครือ่ง เป็นตน้ รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ย
อืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรบ ำรงุรักษำ ซอ่มแซม ตัง้
จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรฝึกอบรมทบทวน/จัดตัง้ อปพร. 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรฝึกอบรมทบทวน/จัดตัง้ อป
พร. เชน่ คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่วสัดอุปุกรณ์ 
เป็นตน้ และรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็น
ส ำหรับโครงกำร           แผนพัฒนำ
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หนำ้ที ่438 

ล ำดับที ่832 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม

ชดุปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจ าองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ปอพาน เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดอุปุกรณ ์เป็นตน้ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้

รบัการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0229/ว7367 ลงวนัที ่4 

ธนัวาคม 2562 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว

5329 ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 และหนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่มท 0808.2/ว440 ลงวนัที ่13 

กมุภาพนัธ ์2563 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
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จ ำนวน

รวม

รวมคา่ตอบแทน 20,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงำน
จำ้งตำมภำรกจิและพนักงำนจำ้งท่ัวไป 
จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง 2 อตัรำ โดยค ำนวณตัง้
จำ่ยไว ้12 เดอืน ดังนี้
1. ผช.นักวชิำกำรศกึษำ 187,200 บำท
2. ผช.นักสนัทนำกำร 187,200 บำท
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำร
ก ำหนดใหเ้งนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น
รำยจำ่ยทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อำจ
จำ่ยได ้พ.ศ. 2559 และหนังสอืส ำนักงำน 
กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 ตัง้จำ่ยจำก
เงนิรำยได ้

งบด าเนนิงาน 60,000 บาท

 เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืน คำ่ปรับปรงุเงนิเดอืน
และเงนิเพิม่ตำมมต ิครม.ทีไ่มส่ำมำรถ
คำดกำรณ์ไดล้ว่งหนำ้ใหแ้กพ่นักงำนสว่น
ต ำบล โดยค ำนวณตัง้จำ่ยไว ้12 เดอืน 
จ ำนวน 1 อตัรำดังนี้
1.นักวชิำกำรศกึษำ 199,200 บำท
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำร
ก ำหนดใหเ้งนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น
รำยจำ่ยทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อำจ
จำ่ยได ้พ.ศ. 2559 และหนังสอืส ำนักงำน 
กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 ตัง้จำ่ยจำก
เงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 374,400 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
ใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิ 
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ
สวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรของ
พนักงำนสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่ใชส้อย 27,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
นอกเวลำรำชกำรใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล 
ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้ง ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิ
จำ่ยเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 5,000 บำท

 

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
โครงกำรพัฒนำศักยภำพดำ้นวชิำกำร เชน่ 
คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่วสัดอุปุกรณ์ และ
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรับโครงกำร 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) หนำ้ที ่409 ล ำดับที ่
353 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรสง่เสรมิสนับสนุนกจิกำรสภำเด็กและ
เยำวชน

10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร คำ่เบีย้เลีย้ง คำ่พำหนะ 
คำ่ทีพั่ก คำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ และคำ่ใชจ้ำ่ย
อืน่ๆ ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใหแ้ก่
พนักงำนสว่นต ำบล พนักงำนจำ้ง ฯลฯ ที่
ไดรั้บอนุญำตใหเ้ดนิทำงไปรำชกำรซึง่เป็น
โครงกำรกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนแ์ก ่อบต. 

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555  แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  ตัง้จำ่ย
จำกเงนิรำยได ้

โครงกำรพัฒนำศักยภำพดำ้นวชิำกำร 5,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวนวสัดสุ ำนักงำน 8,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบ ำรงุรักษำ 
ซอ่มแซมวสัด ุครภัุณฑ ์สิง่กอ่สรำ้ง เชน่ 
เครือ่งปรับอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งพน่หมอกควนั 
และทรัพยส์นิอืน่ ๆ  ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่วสัดุ 13,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
โครงกำรสง่เสรมิสนับสนุนกจิกำรสภำเด็ก
และเยำวชน เชน่ คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่วสัดุ
อปุกรณ์ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำร 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

หนำ้ที ่362 ล ำดับที ่306 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
รำยได ้

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 2,000 บำท
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จ ำนวนวสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณบ์นัทกึขอ้มูล 

แป้นพมิพ ์ตลบัผงหมกึส าหรบัเคร ือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์เป็นตน้ 

และรวมถงึสิง่ของอยา่งอืน่ทีจ่ดัเป็นวสัดคุอมพวิเตอร ์ ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่วสัดเุคร ือ่งแตง่

กายของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 , 

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 

0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 ,  หนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 ,  หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวนัที ่1 

กมุภาพนัธ ์2562 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว2061 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2562 ตัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้ 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จดัซือ้วสัดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏบิตัิ

ราชการของสว่นการศกึษาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน  

เชน่  กระดาษ ปากกา ดนิสอ ไมบ้รรทดั ฯลฯ และรวมถงึอยา่ง

อืน่ทีเ่ป็นวสัดสุ านักงาน ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ

เบกิจา่ยคา่วสัดเุคร ือ่งแตง่กายของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 

2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่

มท 0808.2/ว1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 , หนังสอื

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว

1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 ,  หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 , 

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลงวนัที ่24 

มกราคม 2561 ,  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว

0746 ลงวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2562 และหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061 ลงวนัที ่29 มนีาคม 

2562 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่วทิยฐานะและเงนิคา่ตอบแทนของผู ้

ทีไ่ดร้บัเงนิคา่วทิยฐานะและเงนิคา่ตอบแทนโดย

ค านวณตัง้จ่ายไว ้12 เดอืน ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิประโยชน์

ตอบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และหนังสอืส านักงาน กจ. 

กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 

ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนทั่วไป

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 961,080 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืน คา่ปรบัปรงุเงนิเดอืนและเงนิเพิม่

ตามมต ิครม. ทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ดล้ว่งหนา้

ใหแ้กค่รผููด้แูลเด็กทีป่ฏบิตังิานในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน จ านวน 8 

อตัรา โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 เดอืน ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิประโยชน์

ตอบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และหนังสอืส านักงาน กจ. 

กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 

ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนทั่วไป

เงนิวทิยฐำนะ 428,400 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,323,120 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 2,741,640 บำท

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 8,161,720 บาท

งบบคุลากร 4,323,120 บาท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

 

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท

คา่ตอบแทน 68,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

55,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีช ัว่คราวส าหรบั

พนักงานจา้งและครผููด้แูลเด็กองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลปอพาน จ านวน 4 ศนูย ์8 อตัรา โดยค านวณตัง้

จ่ายไว ้12 เดอืน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น

รายจ่ายทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 

2559 และหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่

มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้

จ่ายจากเงนิอดุหนุนทั่วไป

งบด าเนนิงาน 2,088,600 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงานจา้งตาม

ภารกจิและผูด้แูลเด็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ

พาน จ านวน 4 ศนูย ์9 อตัรา โดยค านวณตัง้ไว ้12 

เดอืน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ

ก าหนดใหเ้งนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายที่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 

และหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิอดุหนุนทั่วไป

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 192,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร คา่เบีย้เลีย้ง 

คา่พาหนะ คา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้่าย

อืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการใหแ้กพ่นักงานสว่น

ต าบล พนักงานจา้ง ฯลฯ ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางไป

ราชการซึง่เป็นโครงการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่ 

อบต. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่าย

ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 

2555  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  ตัง้

จ่ายจากเงนิรายได ้

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 15,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรใหแ้ก่

พนักงานสว่นต าบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั

การศกึษาบุตรของพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

คา่ใชส้อย 942,600 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบล ลกูจา้งประจ า และ

พนักงานจา้ง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

การเบกิจ่ายเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนคำ่อำหำรเสรมิ (นม) 1,053,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหารกลางวนัใหแ้กศ่นูยพ์ฒันาเด็ก

เล็กขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน จ านวน 4 

ศนูย ์รวมทัง้สิน้ 120 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 245 

วนั ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0816.2/ว4110 ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 ตัง้จ่าย

จากเงนิอดุหนุนทั่วไป

หมายเหตุ : จะเบกิจ่ายไดก็้ตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจาก

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

คา่วสัดุ 1,053,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่จดัการเรยีนการสอนของศนูยพืฒันาเด็กเล็ก ) 

ตัง้ไว ้339,600 บาท แยกเป็น

1.คา่จดัการเรยีนการสอนของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 204,000 บาท เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัการเรยีนการสอนของศนูยพ์ฒันาเด็กขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ

พาน จ านวน 4 ศนูย ์รวมทัง้สิน้ 120 คน ๆละ 1,700 บาท /ปี ตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 ตัง้

จา่ยจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป (จะเบกิจา่ยไดก็้ตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่)

2.คา่หนังสอืเรยีน จ านวน 24,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่หนังสอืเรยีน จ านวน 4 ศนูย ์

รวมทัง้สิน้ 120 คน อตัราคนละ 200 บาท/ปี ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป

3.คา่อุปกรณก์ารเรยีน จ านวน 24,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่อุปกรณก์ารเรยีน

จ านวน 4 ศนูย ์รวมทัง้สิน้ 120 คน อตัราคนละ 200 บาท/ปี ตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 ตัง้

จา่ยจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป

4.คา่เคร ือ่งแบบนักเรยีน จ านวน 36,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่เคร ือ่งแบบนักเรยีน 

จ านวน 4 ศนูย ์รวมทัง้สิน้ 120 คน อตัราคนละ 300 บาท/ปี ตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 ตัง้

จา่ยจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป

5.คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จ านวน 51,600 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่กจิกรรมพฒันา

ผูเ้รยีน จ านวน 4 ศนูย ์รวมทัง้สิน้ 120 คน อตัราคนละ 430 บาท/ปี ตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 ตัง้

โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร
สถำนศกึษำ (คำ่อำหำรกลำงวนัศนูยพั์ฒนำ

588,000 บำท

โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร
สถำนศกึษำ (คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดกำรศกึษำ
ส ำหรับศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก (ศพด.))

339,600 บำท



หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 27/11/2563  10:36:03

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัทีท่ าการองก์ารบรหิาร

สว่นต าบลปอพาน (ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในต าบลปอ

พาน) และคา่ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพืน้ทีต่ าบลปอ

พาน ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.8/ว1529 ลงวนัที ่3 สงิหาคม 

2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1846 ลงวนัที ่12 กนัยายน 

2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่

มท 0810.8/ว2217 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2560 และ

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 

0810.8/ว2009 ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2562 ตัง้

จ่ายจากเงนิรายได ้

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 10,000 บำท

คา่สาธารณูปโภค 25,000 บาท

คำ่ไฟฟ้ำ 15,000 บำท

คา่อาหารเสรมิ (นม) ตัง้ไว ้1,053,000 บาท แยกเป็น 

1.คา่อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน สงักดั สพฐ. จ านวน 819,000 

บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กโ่รงเรยีนสงักดั 

สพฐ. ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน จ านวน 4 แห่งใน

ระดบัเด็กอนุบาลถงึช ัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 420 คน ๆ 

ละ 7.50 บาท จ านวน 260 วนั ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป

2.คา่อาหารเสรมิ (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 234,000 

บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กศู่นยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน จ านวน 4 ศูนย ์

จ านวน 120 คน ๆ ละ 7.50 บาท จ านวน 260 วนั ตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวนัที ่

14 กรกฎาคม 2563 แผนพฒันาทอ้งถิน่           (พ.ศ. 

2561-2565) หนา้ที ่366 ล าดบัที ่310 ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ทัว่ไป
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รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

งบบคุลากร 356,160 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 356,160 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนัใหแ้กเ่ด็ก
แผนงานสาธารณสขุ

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 2,480,160 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนหน่วยงำนรำชกำร 1,680,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 1,680,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 1,680,000 บาท

โครงกำรปรับปรงุศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก 70,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรับปรงุ 
ซอ่มแซมศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กในเขตพืน้ที่
ต ำบลปอพำน เชน่ ตดิตัง้มุง้ลวด ซอ่ม
หลังคำ พืน้ หนำ้ตำ่ง ฯลฯ) ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
รำยได ้

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 70,000 บาท
คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

เพือ่จ่ายเป็นคา่น า้ประปา ส าหรบัทีท่ าการองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลปอพาน (ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กใน

ต าบลปอพาน) ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.8/ว1529 ลงวนัที ่3 

สงิหาคม 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1846 ลงวนัที ่12 

กนัยายน 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่  ที ่มท 0810.8/ว2217 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 

2560 และหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่

มท 0810.8/ว2009 ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2562 

ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

งบลงทนุ 70,000 บาท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

28,000 บำท

งบด าเนนิงาน 804,000 บาท

คา่ตอบแทน 77,000 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 356,160 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืน คา่ปรบัปรงุเงนิเดอืนและเงนิเพิม่

ตามมต ิครม.ทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ดล้ว่งหนา้

ใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบล โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 

เดอืน จ านวน 1 อตัราดงันี้

1.นักวชิาการสาธารณสขุ 356,160 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้
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จ ำนวน

จ ำนวนคำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 2,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
นอกเวลำรำชกำรใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล 
ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้ง ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิ
จำ่ยเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ตัง้ไว ้28,000 บาท ดงันี้

1. เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  จ านวน 10,000 บาท เพือ่จา่ย

เป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นักงานส่วนต าบล 

ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

แกพ่นักงานส่วนทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557 และหนังสอืส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0809.3/ว380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2558 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

2.ค่าใชจ้า่ยในการดูแลผูสู้งอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในระยะยาว  จ านวน 10,000 

บาท เพือ่จา่ยเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรอืเวลาทีเ่สยีไป เพือ่สนับสนุน

การปฏบิตัหินา้ทีใ่นการดูแลผูสู้งอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในระยะยาว ไดแ้ก ่

อาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ทีม่ภีมูลิ าเนาอยูใ่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่ง

พืน้ทีห่รอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีไ่ดร้บัค าสัง่ชว่ยสนับสนุนการปฏบิตัหินา้ทีใ่นการ

ดูแลผูสู้งอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิจากผูบ้รหิารทอ้งถิน่น้ัน ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่และการเบกิค่าใชจ้า่ย พ.ศ.2562 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง คณะกรรมการด าเนินการ

จดัซือ้จดัจา้ง และคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการอืน่ๆ ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 8,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง 

คณะกรรมการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง และคณะกรรมการควบคุมงานและ

คณะกรรมการอืน่ๆ อนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลปอพาน 

ตามหนังสอืด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว156 ลงวนัที ่19 กนัยายน 2560 ตัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ส ำรวจขอ้มลูและขึน้ทะเบยีนสตัว์ 5,000 บำท

คำ่จำ้งเหมำบรกิำรระบบกำรแพทยฉุ์กเฉนิ 450,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 

เชน่ คา่จา้งผูใ้หบ้รกิารระบบการแพทยฉุ์กเฉิน เป็น

ตน้ ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.3/ว

2826 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2553 และประกาศ

คณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉินฯ ลงวนัที ่16 

ตลุาคม 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2561 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

คา่ใชส้อย 597,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
ใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิ 
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ
สวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรของ
พนักงำนสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่ซือ้บำ้น 
หรอืคำ่ผอ่นช ำระบำ้น ของพนักงำนสว่น
ต ำบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่
ซือ้บำ้น หรอืคำ่ผอ่นช ำระบำ้น ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ
ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร คา่เบีย้เลีย้ง 

คา่พาหนะ คา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้่าย

อืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการใหแ้กพ่นักงานสว่น

ต าบล พนักงานจา้ง ฯลฯ ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางไป

ราชการซึง่เป็นโครงการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่ 

อบต. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่าย

ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 

2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  ตัง้

จ่ายจากเงนิรายได ้

โครงกำรบรกิำรระบบกำรแพทยฉุ์กเฉนิ (EMS) 70,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าโครงการส ารวจขอ้มูลและขึน้ทะเบยีนสตัว ์

ตามโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบา้ฯ 

จ านวน 6 บาท/ปี ๆ ละ 2 คร ัง้ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดัสวสัดภิาพสตัวข์ององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท 0810.5/ว0120 ลงวนัที ่12 มกราคม 2560 , หนังสอื

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว

1042 ลงวนัที ่10 เมษายน 2561 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว1175 ลงวนัที ่25 

เมษายน 2561, หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 

0810.5/ว2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561, หนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว4052 

ลงวนัที ่14 ธนัวาคม 2561 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว827 ลงวนัที ่1 มนีาคม 

2562 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0819.3/ว1049 ลงวนัที ่15 มนีาคม 2562 และหนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0819.3/ว1795 

ลงวนัที ่7 พฤษภาคม 2562 ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ

บรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม (ตามหลกัการ 3R)) 

เชน่ คา่ป้าย คา่วสัดอุปุกรณ ์เป็นตน้ และรวมถงึ

คา่ใชจ้่ายอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ ตามหนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่มท 0820.2/

ว1031 ลงวนัที ่14 มนีาคม 2562 แผนพฒันา

ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หนา้ที ่491 ล าดบัที ่

435 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

โครงกำรป้องกนัและระงับโรคตดิเชือ้ไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID-19)

10,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ใชจ้่ายในการด าเนินโครงการบรกิาร

ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS) อบต.ปอพาน ตาม

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0891.3/ว2826 ลง

วนัที ่17 กนัยายน 2553 และประกาศคณะกรรมการ

การแพทยฉุ์กเฉินฯ ลงวนัที ่16 ตลุาคม 2560 และที่

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 แผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565) หนา้ที ่477 ล าดบัที ่421 

ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

โครงกำรบรหิำรจัดกำรขยะและสิง่แวดลอ้ม 
(ตำมหลักกำร 3R)

10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรรณรงคป้์องกนัและควบคมุ
โรคไขเ้ลอืดออก เชน่ คำ่ป้ำย คำ่วสัดุ
อปุกรณ์ เป็นตน้ และรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ที่
จ ำเป็นส ำหรับโครงกำร แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) หนำ้ที ่467 ล ำดับที ่
411

โครงกำรรณรงคป้์องกนัและควบคมุโรคพษิ
สนัุขบำ้ สนัุขและแมว

5,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการป้องกนั

และระงบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา2019 (COVID-19) เชน่ คา่

ป้ายโครงการ คา่วสัดอุปุกรณ ์เป็นตน้ และรวมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

จ าเป็นส าหรบัโครงการ ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว2120 ลงวนัที ่9 เมษายน 2563 , 

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0819.3/ว1375 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2563 ,หนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1433 

ลงวนัที ่14 พฤษภาคม 2563และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว2787 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 

2563 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

โครงกำรรณรงคป้์องกนัและควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก

40,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวนวสัดสุ ำนักงำน 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนที่
ใชใ้นกำรปฏบิัตริำชกำรของกอง
สำธำรณสขุองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลปอ
พำน  เชน่  กระดำษ ปำกกำ ดนิสอ ไม ้
บรรทัด ฯลฯ และรวมถงึอยำ่งอืน่ทีเ่ป็นวสัดุ
ส ำนักงำน ตำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำร
ปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วนัที ่27 มถินุำยน 2559  ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
รำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบ ำรงุรักษำ 
ซอ่มแซมวสัด ุครภัุณฑ ์สิง่กอ่สรำ้ง เชน่ 
เครือ่งปรับอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งพน่หมอกควนั 
และทรัพยส์นิอืน่ ๆ  ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่วสัดุ 130,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการรณรงคป้์องกนัและ

ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ สุนัขและแมว ตามโครงการสตัวป์ลอดโรค คน

ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระ

เจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณว์ลยัลกัษณ ์อคัรราชกุมาร ีเชน่ค่าป้าย ค่าวสัดุ

อุปกรณ ์เป็นตน้ และรวมถงึค่าใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการจดัสวสัดภิาพสตัวข์อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว0120 ลงวนัที ่12 มกราคม 2560 , หนังสอืกรม

ส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว1042 ลงวนัที ่10 

เมษายน 2561 , หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0810.5/ว1175 ลงวนัที ่25 เมษายน 2561, หนังสอืกรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561, หนังสอื

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว4052 ลงวนัที ่

14 ธนัวาคม 2561 , หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่

มท 0808.2/ว827 ลงวนัที ่1 มนีาคม 2562 , หนังสอืกรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0819.3/ว1049 ลงวนัที ่15 มนีาคม 

2562 และหนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0819.3/

ว1795 ลงวนัที ่7 พฤษภาคม 2562แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนา้ที ่461 ล าดบัที ่405 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 2,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม
ครภัุณฑย์ำนพำหนะและขนสง่

งบลงทนุ 1,000,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 1,000,000 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณบ์นัทกึ

ขอ้มูล แป้นพมิพ ์ตลบัผงหมกึส าหรบัเคร ือ่งพมิพแ์บบ

เลเซอร ์เป็นตน้ และรวมถงึสิง่ของอยา่งอืน่ทีจ่ดัเป็น

วสัดคุอมพวิเตอร ์หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 และ

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลง

วนัที ่19 มนีาคม 2561 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 120,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์อบต.ปอ

พาน ตามรายการดงันี้

1.คา่จดัซือ้น า้ยาเคมภีณัฑ ์ตัง้ไว ้50,000 บาทเพือ่จา่ยเป็นเงนิ

คา่จดัซือ้วสัดนุ า้ยาเคม ี(น า้ยาพ่นหมอกควนั) ในการ

ด าเนินการรตามโครงการรณรงคป้์องกนัและควบคมุโรค

ไขเ้ลอืดออก ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

2.คา่จดัซือ้เคมภีณัฑ ์ตัง้ไว ้50,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิ

คา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้เคมภีณัฑ ์(ทรายอะเบท) ในการด าเนินา

รตามโครงการรณรงคป้์องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก ตัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้

3.คา่จดัซือ้วคัซนีและอปุกรณใ์นการฉีดวคัซนี ตัง้ไว ้20,000 

บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้วคัซนีและอปุกรณ์

การฉีดวคัซนีโรคพษิสนัุขบา้ ตวัละ 30 บาท ตามโครงการ

รณรงคป้์องกนัและควบคมุโรคพษิสนัุขบา้ สนัุขและแมว ตัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนทัว่ไป
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

เงนิอดุหนุนเอกชน

อดุหนุนโครงกำรพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ 320,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 320,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 320,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าจดัซือ้รถพยาบาลฉุกเฉิน ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเคร ือ่งยนตส์ูงสุดไม่ต ่ากวา่ 110 กโิลวตัต ์จ านวน 1 คนั

คุณลกัษณะพืน้ฐาน

1. เคร ือ่งยนตด์เีซล 4 สูบ พรอ้มอุปกรณต์ามมาตรฐาน

2. มปีระตูดา้นหลงั ปิด-เปิด ส าหรบัยกเตยีงผูป่้วยเขา้-ออก

3. มตีูเ้ก็บทอ่ บรรจกุา๊ซไม่นอ้ยกวา่ 2 ทอ่ พรอ้มทีแ่ขวนน า้เกลอื

4. หอ้งพยาบาลมตีูใ้ส่อุปกรณแ์ละเวชภณัฑ ์

5. มวีทิยคุมนาคม VHF/FM พรอ้มอุปกรณ์

6. เคร ือ่งสญัญาณไฟฉุกเฉินพรอ้มเคร ือ่งขยายเสยีง

7. คุณลกัษณะเฉพาะอุปกรณก์ารแพทยป์ระกอบ

       (1) เตยีงนอนโลหะผสม แบบมลีอ้เข็น ปรบัเป็นรถเข็นได ้

       (2) ชดุชว่ยหายใจชนิดใชม้อืบบีส าหรบัเด็กและผูใ้หญ่

       (3) เคร ือ่งส่องกล่องเสยีงและเคร ือ่งดูดของเหลวใชก้บัไฟรถยนต ์

       (4) เคร ือ่งวดัความดนัโลหติชนิดตดิผนัง

       (5) ชดุป้องกนักระดูกคอเคลือ่น

       (6) ชดุเฝือกกลม

       (7) ชดุใหอ้อกซเิจน แบบ Pipe Line ส าหรบัส่งทอ่กา๊ซ

       (8) อุปกรณด์ามหลงัชนิดสัน้

       (9) เกา้อีเ้คลือ่นยา้ยผูป่้วยชนิดพบัเก็บได ้

       (10) ครอบหลงัคาทรงสูงพรอ้มตดิตัง้เคร ือ่งประบอากาศ 

ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ประจ าเดอืน ธนัวาคม 2562แผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565) (เล่มที ่3) หนา้ที ่198 ล าดบัที ่148 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

คำ่จัดซือ้รถพยำบำลฉุกเฉนิ (รถกระบะ) 1,000,000 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำน 24,000 บำท

เงนิเดอืนพนักงำน 783,120 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน คา่ปรบัปรงุเงนิเดอืนและเงนิเพิม่ตามมต ิ

ครม.ทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ดล้ว่งหนา้ใหแ้กพ่นักงานสว่น

ต าบล โดยค านวณตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน จ านวน 3 อตัราดงันี้

    1.ผอ.กองสวสัดกิารสงัคม 422,640 บาท

    2.นักพฒันาชมุชน 210,840 บาท

    3.เจา้พนักงานพฒันาชมุชน 149,640 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิ

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

อาจจา่ยได ้พ.ศ. 2559 และหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.

อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้

งบบคุลากร 849,120 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 849,120 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนการด าเนินการโครงการตาม

พระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ จ านวน 16 หมู่บา้น ๆ ละ 

20,000 บาท ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3616 ลงวนัที ่

24 มถินุายน 2559,  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0808.2/ว1791 ลงวนัที ่3 เมษายน 2560 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427 ลงวนัที ่7 สงิหาคม 

2561 ,  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว

5426 ลงวนัที ่24 กนัยายน 2561 และ หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1618 ลวนัที ่

12 มนีาคม 2562 แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เลม่ที ่2) หนา้ที ่162 ล าดบัที ่118 ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 1,031,120 บาท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

20,000 บำท

งบด าเนนิงาน 182,000 บาท

คา่ตอบแทน 82,000 บาท

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งและเงนิคา่ตอบแทน

ของผูท้ีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งและเงนิคา่ตอบแทน 

โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 เดอืน ดงันี ้

1.ผอ.กองสวสัดกิารสงัคม 42,000 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีช ัว่คราว เงนิเพิม่ตาม

คณุวฒุแิละเงนิอืน่ๆ ของพนักงานสว่นต าบล จ านวน 

1 ต าแหน่ง 1 อตัรา โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 เดอืน 

ดงันี้

1. เจา้พนักงานพฒันาชมุชน 24,000 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้
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จ ำนวน

จ ำนวนคำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
นอกเวลำรำชกำรใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล 
ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้ง ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิ
จำ่ยเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

จ านวน 20,000 บาท แยกเป็น

1. เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษจ านวน 10,000 บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นักงานส่วนต าบล 

ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

แกพ่นักงานส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 และหนังสอืส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ 

ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2558 ตัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง คณะกรรมการด าเนินการ

จดัซือ้จดัจา้ง และคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการอืน่ๆ ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง 

คณะกรรมการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง และคณะกรรมการควบคุมงานและ

คณะกรรมการอืน่ๆ อนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลปอพาน 

ตามหนังสอืด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว156 ลงวนัที ่19 กนัยายน 2560 ตัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

คา่ใชส้อย 85,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 15,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
ใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิ 
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ
สวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรของ
พนักงำนสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่ซือ้บำ้น 
หรอืคำ่ผอ่นช ำระบำ้น ของพนักงำนสว่น
ต ำบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่
ซือ้บำ้น หรอืคำ่ผอ่นช ำระบำ้น ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ
ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุม่สตรี 20,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำแผนชมุชนต ำบล
ปอพำน

10,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม

การจดัท าแผนชมุชนต าบลปอพาน เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่

วสัดอุปุกรณ ์เป็นตน้ และรวมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบั

โครงการ ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว856 

ลงวนัที ่12 มนีาคม 2553 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.3/ว179 ลงวนัที ่15 มกราคม 

2562 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0810.3/ว1921 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 2562 แผนพฒันา

ทอ้งถิน่     

(พ.ศ. 2561-2565) หนา้ที ่427 ล าดบัที ่371

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร คำ่เบีย้เลีย้ง คำ่พำหนะ 
คำ่ทีพั่ก คำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ และคำ่ใชจ้ำ่ย
อืน่ๆ ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใหแ้ก่
พนักงำนสว่นต ำบล พนักงำนจำ้ง ฯลฯ ที่
ไดรั้บอนุญำตใหเ้ดนิทำงไปรำชกำรซึง่เป็น
โครงกำรกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนแ์ก ่อบต. 

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555  แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  ตัง้จำ่ย
จำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบ ำรงุรักษำ 
ซอ่มแซมวสัด ุครภัุณฑ ์สิง่กอ่สรำ้ง เชน่ 
เครือ่งปรับอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งพน่หมอกควนั 
และทรัพยส์นิอืน่ ๆ  ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีผูส้งูอำย ุผูพ้กิำร 
ผูด้อ้ยโอกำสและประชำชนท่ัวไป

10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำร เชน่ คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่วสัดุ
อปุกรณ์ เป็นตน้ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็น
ส ำหรับโครงกำรตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรโรงเรยีนผูส้งูอำยตุ ำบลปอพำน 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการตาม

โครงการพฒันาศกัยภาพกลุม่สตรตี าบลปอพาน เชน่ 

คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดอุปุกรณ ์เป็นตน้ และ

คา่ใชจ้่ายอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม

และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557, ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ

เบกิจ่ายคา่ใชจ้่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนั

กฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแข่งขนักฬีาของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 และระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายเพือ่ชว่ยเหลอื

ประชาชนตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่

2) พ.ศ. 2561 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนเงนิเดอืนพนักงำน 1,023,240 บำท

งบบคุลากร 1,395,960 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,395,960 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ 
อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู แป้นพมิพ ์ตลับผง
หมกึส ำหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร์ เป็น
ตน้ และรวมถงึสิง่ของอยำ่งอืน่ทีจั่ดเป็น
วสัดคุอมพวิเตอร ์หนังสอืกรมสง่เสรมิกำร
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/

ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 , 

หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 
0808.2/0444 ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 

และหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 
0808.2/ว1536 ลงวนัที ่19 มนีำคม 2561 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 7,364,260 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนที่
ใชใ้นกำรปฏบิัตริำชกำรของสว่นกำรศกึษำ
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลปอพำน  เชน่  
กระดำษ ปำกกำ ดนิสอ ไมบ้รรทัด ฯลฯ 
และรวมถงึอยำ่งอืน่ทีเ่ป็นวสัดสุ ำนักงำน 
ตำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 

มถินุำยน 2559  ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000 บำท

คา่วสัดุ 15,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนเงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำน 48,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีช ัว่คราว เงนิเพิม่ตาม

คณุวฒุแิละเงนิอืน่ๆ ของพนักงานสว่นต าบล จ านวน 

2 ต าแหน่ง 2 อตัรา โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 เดอืน 

ดงันี้

 1. นายชา่งโยธา 24,000 บาท

 2. นายชา่งไฟฟ้า 24,000 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืน คา่ปรบัปรงุเงนิเดอืนและเงนิเพิม่

ตามมต ิครม.ทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ดล้ว่งหนา้

ใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบล โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 

เดอืน จ านวน 4 อตัราดงันี้

    1. ผูอ้ านวยการกองชา่ง 448,920 บาท

    2. เจา้พนักงานธรุการ 275,040 บาท

    3. นายชา่งโยธา 149,640 บาท

    4. นายชา่งไฟฟ้า 149,640 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้
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จ ำนวน

จ ำนวนเงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 48,000 บำท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 234,720 บำท

    เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงานจา้งตาม

ภารกจิและพนักงานจา้งทั่วไป จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 

อตัรา โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 เดอืน ดงันี้

1. ผช.นายชา่งโยธา 117,360 บาท

2. ผช.เจา้พนักงานธรุการ 117,360 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ          ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้

เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งและเงนิคา่ตอบแทน

ของผูท้ีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งและเงนิคา่ตอบแทน 

โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 เดอืน ดงันี ้

    1.ผูอ้ านวยการกองชา่ง 42,000 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่เชำ่บำ้น 90,000 บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
นอกเวลำรำชกำรใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล 
ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้ง ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิ
จำ่ยเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

40,000 บำท

1.คำ่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมกำร

งบด าเนนิงาน 413,000 บาท

คา่ตอบแทน 140,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีช ัว่คราวส าหรบั

พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทั่วไป 

จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อตัรา โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 

เดอืน ดงันี้

1. ผช.นายชา่งโยธา 24,000 บาท

2. ผช.เจา้พนักงานธรุการ 24,000 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่กอ่สรำ้งแบบปรับรำคำ (คำ่K) 10,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 113,000 บำท

-คำ่จำ้งเหมำบรกิำร (แรงงำน) จ ำนวน 

คา่ใชส้อย 203,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
ใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิ 
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ
สวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรของ
พนักงำนสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่ซือ้บำ้น 
หรอืคำ่ผอ่นช ำระบำ้น ของพนักงำนสว่น
ต ำบลหรอืผูม้สีทิธเิบกิคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่
ซือ้บำ้น หรอืคำ่ผอ่นช ำระบำ้น ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ
ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
สอบแนวเขตทีด่นิสำธำรณะในเขตพืน้ที่
ต ำบลปอพำน แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนำ้ที ่489 ล ำดับที ่433 ตัง้
จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้ง
ออกแบบ คำ่ควบคมุงำนทีจ่ำ่ยใหแ้ก่
เอกชน นติบิคุคลหรอืบคุคลภำยนอก
เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ส ิง่กอ่สรำ้ง แผนพัฒนำ
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) (เลม่ที ่2) 

หนำ้ที ่164 ล ำดับที ่120 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
รำยได ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรสอบแนวเขตทีด่นิ
สำธำรณะ

10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรป้องกนัหรอื
ลดควำมเสีย่งตอ่กำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้งตำม
สญัญำกอ่สรำ้งแบบปรับรำคำได ้(คำ่ k)ที่
อำจกอ่ใหเ้กดิปัญหำหรอืควำมเสยีหำยตอ่
ทำงรำชกำรในอนำคต ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่จำ้งทีป่รกึษำ/จำ้งออกแบบ/จำ้งเขยีนแบบ 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนวสัดสุ ำนักงำน 20,000 บำท

คำ่ซอ่มแซมวสัดคุรภัุณฑ ์จ ำนวน 5,000 

บำท เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บ ำรงุรักษำ ซอ่มแซมวสัด ุครภัุณฑ ์
สิง่กอ่สรำ้ง เชน่ เครือ่งปรับอำกำศ เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์และทรัพยส์นิอืน่ ๆ ตัง้จำ่ยจำก
เงนิรำยได ้

คา่วสัดุ 70,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตรวจสอบวเิครำะหค์ณุภำพน ้ำประปำ
หมูบ่ำ้นในเขตพืน้ทีต่ ำบลปอพำน ตัง้จำ่ย
จำกเงนิรำยได ้

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร คา่เบีย้เลีย้ง 

คา่พาหนะ คา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้่าย

อืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการใหแ้กพ่นักงานสว่น

ต าบล พนักงานจา้ง ฯลฯ ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางไป

ราชการซึง่เป็นโครงการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่ 

อบต. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่าย

ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 

2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  ตัง้

จ่ายจากเงนิรายได ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตรวจสอบวเิครำะหค์ณุภำพน ้ำ 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ครภัุณฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ

คำ่จัดซือ้แผงโซลำ่เซลล ์พรอ้มเครือ่งสบูน ้ำ
บำดำล หมูท่ี ่16

38,800 บำท

งบลงทนุ 4,779,200 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 55,800 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ชก้บั
เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คอมพวิเตอร ์ฯลฯ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดกุอ่สรำ้ง 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดซือ้วสัดุ
อปุกรณ์กอ่สรำ้งตำ่ง ๆ ทีจ่ ำเป็นตอ่กำร
ปฏบิัตงิำนกอ่สรำ้ง เชน่ ปนู ทรำย หนิ ทอ่
น ้ำ ไมต้ำ่งๆ ฯลฯ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดซือ้วสัดุ
ไฟฟ้ำ เชน่ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ เบรก
เกอร ์บัลลำส สตำทเตอร ์ฯลฯ ตัง้จำ่ยจำก
เงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนที่
ใชใ้นกำรปฏบิัตริำชกำรของสว่นกำรศกึษำ
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลปอพำน  เชน่  
กระดำษ ปำกกำ ดนิสอ ไมบ้รรทัด ฯลฯ 
และรวมถงึอยำ่งอืน่ทีเ่ป็นวสัดสุ ำนักงำน 
ตำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 

มถินุำยน 2559  ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวนโครงกำรกอ่สรำ้งก ำแพงกนัดนิ (สนำมกฬีำ) 474,000 บำท

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 4,723,400 บาท

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

คำ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรับงำน
ส ำนักงำน

17,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรบังานส านักงาน 

จ านวน 1 เคร ือ่ง คณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) 

มคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาพืน้ฐาน ไม่นอ้ยกวา่ 3.1 GHz หรอื

ดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache 

Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 MB

 – มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดกีวา่ มขีนาดไม่

นอ้ยกวา่ 4 GB  - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรอืดกีวา่ 

ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- ม ีDVD-RW หรอืดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย - มชีอ่งเช ือ่มตอ่ระบบ

เครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรอืดกีวา่ จ านวน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเช ือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 

3 ชอ่ง 

- มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์

- มจีอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่วสัดเุคร ือ่งแตง่กาย

ของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 

2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 

0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 

                                                                                     

         เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้แผงโซลา่เซลล ์

พรอ้มเคร ือ่งสบูน า้บาดาล ประกอบไปดว้ยชดุปัม๊น า้บาดาล 

(เคร ือ่งสบูน า้แบบจมน า้) ขนาดก าลงัวตัตไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,100 

วตัต ์พรอ้มชดุควบคมุ แผงโซลา่เซลลข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 390 

วตัต ์จ านวนแผงไม่นอ้ยกวา่ 4 แผง พรอ้มตดิตัง้ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี ่12

249,800 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี ่10

68,700 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิด ำเนนิโครงกำรกอ่สรำ้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  จำกทีพั่กสงฆ ์– 
อำ่งเก็บน ้ำหลบุเปลอืยขนำดกวำ้ง 4.00 

เมตร ยำว 30 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
ปรมิำณพืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวำ่ 120 ตร.ม  
พรอ้มถมดนิลงลกูรังไหลท่ำงขำ้งละ 0.20 

เมตร แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) (เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) 

หนำ้ที ่92 ล ำดับที ่92 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
อดุหนุนท่ัวไป

                                                                   

เพือ่จ่ายเป็นคา่กอ่สรา้งก าแพงกนัดนิ ขนาดชอ่งกวา้ง 

2.50 เมตร สงู 2.00 เมตร จ านวน 72 ชอ่ง รวมความ

ยาวไม่นอ้ยกวา่ 180.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) (เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1/2563) หนา้ที ่162 

ล าดบัที ่162 ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนทั่วไป
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี ่8

169,900 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี ่7

249,700 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิด ำเนนิโครงกำรกอ่สรำ้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  ถนนสำยบำ้น
หนองบัว หมู ่7 ถงึบำ้นโนนเกษตร ต ำบล
หนองเม็ก จดุทีน่ำนำยกดั  เทยีบเสำ ขนำด
กวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 87.50 เมตร หนำ 
0.15 เมตร ปรมิำณพืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวำ่ 
437.50 ตร.ม พรอ้มถมดนิลกูรังไหลท่ำง
ขำ้งละ่ 0.20 เมตร และตดิตัง้ป้ำยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) (เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) 

หนำ้ที ่64 ล ำดับที ่64 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
อดุหนุนท่ัวไป

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิด ำเนนิโครงกำรกอ่สรำ้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  จำกหนำ้บำ้นนำย
บญุช ู ปะตำทะยังถงึ  สวนนำยสมพงษ์  
จันละคร ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 109 

เมตร หนำ 0.15 เมตร ปรมิำณพืน้ที ่คสล.

ไมน่อ้ยกวำ่ 436 ตร.ม  พรอ้มถมดนิลกู
ลกูรังไหลท่ำงขำ้งละ 0.20 เมตรและตดิตัง้
ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย แผนพัฒนำ
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) (เพิม่เตมิ ครัง้
ที ่1/2563) หนำ้ที ่107 ล ำดับที ่107 ตัง้
จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรกอ่สรำ้งรอ่งระบำยน ้ำ หมูท่ี ่9 144,600 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้ หมูท่ี ่6 250,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิด ำเนนิโครงกำรกอ่สรำ้ง
ฝำยน ้ำลน้ จำกนำนำงกนัหำ แพงค ำแสน 
ถงึนำนำยจ ำรัส  ถนนนอก ขนำดกวำ้ง 
3.20  เมตร ยำว  14  เมตร สงู 2.00 เมตร 
พรอ้มป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) หนำ้ที ่57 ล ำดับ
ที ่57 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิด ำเนนิโครงกำรกอ่สรำ้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  จำกหนำ้ดอนปู่
ตำ-ถนนลำดยำง ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร 
ยำว 74 เมตร หนำ 0.15 เมตร ปรมิำณ
พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวำ่ 296 ตร.ม พรอ้มถม
ดนิลกูรังไหลท่ำงขำ้งละ 0.20 เมตร และ
ตดิตัง้ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) หนำ้ที ่80 ล ำดับ
ที ่80 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรกอ่สรำ้งระบบกรองน ้ำประปำหมูบ่ำ้น
 แบบบำดำล ขนำด 2.5 ลบ.ม. หมูท่ี ่2

250,000 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งรอ่งระบำยน ้ำแบบตัวย ู
พรอ้มวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. หมูท่ี ่1

250,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิด าเนินโครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน า้แบบตวัย ู

พรอ้มวางทอ่ระบายน า้ คสล. สายทางจากบา้นนางจ าปา นาพวั 

ถงึบา้นนายถานันท ์ ปะสาวะกา จ านวน  3 ชว่ง ชว่งที ่1 รอ่ง

ระบายน า้แบบตวัย ูขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลกึ 0.50 เมตร ยาว 

143 เมตร พรอ้มฝาปิดขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 0.50 

เมตร หนา0.10 เมตร ชว่งที ่2 วางทอ่ระบายน า้ คสล.ขนาด 

0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 21 ทอ่น พรอ้มยาแนวรอยตอ่ทอ่ 

พรอ้มคอนกรตีขนาดกวา้ง 0.70 เมตร ยาว 23 เมตร รวมฝา

บ่อพกั จ านวน  3 บ่อ ชว่งที ่3 รอ่งระบายน า้แบบตวัย ูขนาด

กวา้ง 0.60 เมตร ลกึ 0.40 ม. ยาว 50 เมตร พรอ้มฝาปิดขนาด

กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) (เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1/2563) หนา้ที ่1 ล าดบัที ่1 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป

เพือ่จา่ยเป็นเงนิด าเนินโครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน า้ พรอ้มฝา

ปิด จ านวน 2 จดุที ่1 จากบา้นนายฮาด แสนมาศ-ทีน่านาย

อดุม กงัขอนนอก ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร  ยาว 26 เมตร ลกึ 

0.40 เมตร รวมบ่อพกัจ านวน 2 บ่อ พรอ้มฝาปิด จดุที ่2 จาก

บา้นนายทะนงศกัดิ ์ เทพราม ถงึ ทีน่านายวรีโชค วรรณวจิติร 

วางทอ่ระบายน า้ คสล.ผ่าซกี ขนาด 0.30 x1.00  เมตร พรอ้ม

ยาแนวรอยตอ่ทอ่ จ านวน 97 ทอ่น พรอ้มรางระบายน า้ ขนาด

กวา้ง 0.25 ม. สงู 0.29 ม.ความยาวขา้งละ 33 เมตร จ านวน 2 

ขา้ง พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565) (เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1/2563) หนา้ที ่87 

ล าดบัที ่87 ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป



หนำ้ : 1/1
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำหมูบ่ำ้น ขนำด 
5 ลบ.ม. หมูท่ี ่3

250,000 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำหมูบ่ำ้น ขนำด 
10 ลบ.ม. หมูท่ี ่14

250,000 บำท

เพือ่จำ่ยคำ่กอ่สรำ้งระบบประปำหมูบ่ำ้น หอ
ถังสงู ขนำด 10 ลบ.ม (ถังไฟเบอรก์ลำส 
ขนำด 2,500 ลติร จ ำนวน 4 ใบ) พรอ้ม
ตดิตัง้ป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) หนำ้ที ่115 

ล ำดับที ่115 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป

เพือ่ตัง้จำ่ยเป็นกอ่สรำ้งระบบกรอง
น ้ำประปำหมูบ่ำ้นแบบบำดำล ขนำด 2.5 

ลบ.ม/ซม. ตอนลำ่งเป็นถังน ้ำใส ขนำด
ควำมจ ุ14 ลบ.ม ตำมแบบเลขที ่
1222002 ของส ำนักงำนบรหิำรจัดกำรน ้ำ 
กรมทรัพยำกร พรอ้มตดิตัง้ป้ำยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) (เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) 

หนำ้ที ่12 ล ำดับที ่12 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
อดุหนุนท่ัวไป
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรกอ่สรำ้งสญัลักษณ์ปทูลูกระหมอ่ม 
พรอ้มปรับปรงุภมูทัิศน ์ตำมแบบที ่อบต.

ก ำหนด

150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรกอ่สรำ้ง
สญัลักษณ์ปทูลูกระหมอ่ม พรอ้มปรับปรงุ
ภมูทัิศน ์ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) หนำ้ที ่162 

ล ำดับที ่162 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป

โครงกำรกอ่สรำ้งสนำมกฬีำ อบต.ปอพำน 432,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นด าเนินโครงการโครงการกอ่สรา้งสนามกฬีาอบต.

ปอพาน จ านวน 3 สนาม ดงันี ้

1.สนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19.10 เมตร ยาว 32.10 

เมตร หรอืมปีรมิาณพืน้ที ่คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 613.11 ตร.ม       

2.สนามตะกรอ้ 1 คอรท์ ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร ยาว 18.00 

เมตร หนา 0.08 เมตร หรอืมปีรมิาณพืน้ที ่คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 

180 ตร.ม 

3.สนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 13.00 เมตร ยาว 22.00 

เมตร หนา 0.08 เมตร หรอืมปีรมิาณพืน้ที ่คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 

286.00 ตร.ม พรอ้มอปุกรณแ์ละตดิตัง้ พรอ้มป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1/2563) หนา้ที ่162 ล าดบัที ่162 ตัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนทัว่ไป

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งระบบประปำ
หมูบ่ำ้น หอถังสงู ขนำด 5 ลบ.ม (ถังไฟ
เบอรก์ลำส ขนำด 2,500 ลติร จ ำนวน 2 
ลกู) พรอ้มตดิตัง้ป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 
ป้ำย แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) (เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563)  

หนำ้ที ่23 ล ำดับที ่23 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
อดุหนุนท่ัวไป
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรซอ่มแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี ่5

247,800 บำท

โครงกำรซอ่มแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี ่15

202,100 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิด ำเนนิโครงกำรซอ่มแซม
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  จำกบำ้นนำย
สมัฤทธิ ์ พศิวำสถงึบำ้นนำยสดุใจ  ไชย
โคตร  ปรมิำณพืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวำ่ 280 

ตร.ม และตดิตัง้ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 
ป้ำย แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565)(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) 

หนำ้ที ่125 ล ำดับที ่125 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
อดุหนุนท่ัวไป

โครงกำรกอ่สรำ้งอำคำรหอ้งน ้ำสำธำรณะ 
(สนำมกฬีำ)

486,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งอำคำรหอ้งน ้ำ
สำธำรณะ ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 
7.00 เมตร หรอืมพีืน้ทีใ่ชส้อยไมน่อ้ยกวำ่ 
21.00 เมตร พรอ้มป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 
ป้ำย แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) (เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) 

หนำ้ที ่162 ล ำดับที ่162 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
อดุหนุนท่ัวไป
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรปรับปรงุถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี ่9

105,400 บำท

โครงกำรบกุเบกิถนนดนิเพือ่กำรเกษตร
ภำยในหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่4

21,800 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ด ำเนนิโครงกำรบกุเบกิ
เพือ่กำรเกษตร จำกไรน่ำยบญุถิน่ แทนนำ
ถงึไรน่ำงพสิมัย เปรมปร ีขนำดกวำ้ง 3.00 

เมตร ยำว 370 เมตร หนำเฉลีย่ 0.30 

เมตร ปรมิำณดนิถมทำงไมน่อ้ยกวำ่ 615 

ลบ.ม พรอ้มปรับเกลีย่ตกแตง่ผวิใหเ้รยีบ 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) หนำ้ที ่36 ล ำดับ
ที ่36 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิด ำเนนิโครงกำรซอ่มแซม
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  จำกหนำ้วดักู่
ทอง ถงึสนำมกฬีำ จ ำนวน 2 ชว่ง ชว่งที ่1
ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 81 เมตร หนำ 
0.15 เมตร ปรมิำณพืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวำ่ 
324 ตร.ม พรอ้มวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล.

0.40 เมตร จ ำนวน 8 ทอ่น ชว่งที ่2 พืน้ที่
สำมเหลีย่มขนำดกวำ้ง 
1/2x1.50x1.50x2=2.26 ตร.ม และตดิตัง้
ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย แผนพัฒนำ
ทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) (เพิม่เตมิ ครัง้ที ่
1/2563)  หนำ้ที ่50 ล ำดับที ่50 ตัง้จำ่ยจำก
เงนิอดุหนุนท่ัวไป
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรปรับปรงุถนนดนิเพือ่กำรเกษตร
ภำยในหมูบ่ำ้น (ลงหนิคลกุ) หมูท่ี ่16

211,100 บำท

โครงกำรปรับปรงุถนนดนิเพือ่กำรเกษตร
พรอ้มลงลกูรัง หมูท่ี ่8

79,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ด ำเนนิโครงกำรปรับปรงุ
ถนนดนิเพือ่กำรเกษตรพรอ้มลงลกูรัง จำก
ทีน่ำนำยค ำมลู ปรุำถำนัง ถงึ ทีน่ำนำงทอง
พนู รำชวงศ ์ ขนำดกวำ้ง 2.50 เมตร ยำว 
1,300 เมตร หนำเฉลีย่ 0.10 เมตร โดย
ปรมิำณดนิลกูรังไมน่อ้ยกวำ่ 325 ลบ.ม 
พรอ้มปรับเกลีย่ตกแตง่ผวิใหเ้รยีบ 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) หนำ้ที ่79 ล ำดับ
ที ่79 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ด าเนินโครงการปรบัปรงุถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก จ านวน 3 จดุ 

จดุที ่1 จากบา้นนายวรรณรตัน ์วรรณวจิติร ถงึบา้นนางแกว้

ฟ้า  แพงไธสง ขนาดกวา้ง 2.60 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.10 

เมตร ปรมิาณพืน้ที ่คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 62.40 ตร.ม พรอ้มถมดนิ

ลกูลกูรงัไหลท่างขา้งละ 0.20 เมตร

จดุที ่2 จากบา้นนายสมพงษ ์ ปิกะตงั ถงึ บา้นนายพรม ประการะ

โพธิ ์ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ปรมิาณพืน้ที ่คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 48 ตร.ม พรอ้มวางทอ่ระบายน า้

พวีซี ีขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 8 นิว้ พรอ้มบ่อพกัส าเรจ็รปู 

ขนาด 0.30 x 0.40 เมตร

จดุที ่3 จากบา้นนายหลอด เปรมปร ีถงึหนา้วดับา้นเหลา่คา 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.10 เมตร ปรมิาณพืน้ที ่

คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 116 ตร.ม และตดิตัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 

ป้าย แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) (เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่

1/2563) หนา้ที ่88 ล าดบัที ่88 ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ำ่  หมูท่ี ่11 250,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 776,100 บาท

เงนิอดุหนนุ 776,100 บาท

โครงกำรวำงทอ่ระบบประปำภำยในหมูบ่ำ้น
พรอ้มเปลีย่นถังเก็บน ้ำขนำดควำมจุ 2000 

ลติร จ ำนวน 4 ใบ หมูท่ี ่10

181,300 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ด ำเนนิโครงกำรวำงทอ่
ระบบประปำภำยในหมูบ่ำ้น พรอ้มวำงทอ่
น ้ำดืม่ PVC ขนำดเสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 2 นิว้ 
ชัน้ 8.5 ระยะควำมยำว 1,700 เมตร พรอ้ม
ตดิตัง้ป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) หนำ้ที ่91 ล ำดับ
ที ่91 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ด ำเนนิโครงกำรปรับปรงุ
ถนนดนิเพือ่กำรเกษตร(ลงหนิคลกุ)จำกที่
นำนำยภญิโญ สิง่ไธสง ถงึทีน่ำนำงค ำมลู 
บรรยงค ์ ขนำดกวำ้ง 3.50 เมตร ยำว 685 

เมตร หนำ 0.10 เมตร พรอ้มปรับเกรด
ตกแตง่ผวิใหเ้รยีบและบดอดัแน่น และ
ตดิตัง้ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) หนำ้ที ่134 

ล ำดับที ่134 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกำรไฟฟ้ำสว่น
ภมูภิำคจังหวดัมหำสำรคำม สำขำนำเชอืก 
จำกสีแ่ยกไรน่ำยตำ ปิดตำละเตถงึนำนำย
เฮำ้  ปรุำถำนัง        
( ระยะควำมยำวและจ ำนวนเสำ 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนและประมำณ
กำรของกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค ) 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) หนำ้ที ่109 

ล ำดับที ่109 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ำ่ หมูท่ี ่15 47,900 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจงัหวดั

มหาสารคาม สาขานาเชอืก จากนานายสรรเพชญ  

ธรุะธรรมถงึบา้นนายทองทพิย ์ ปะวรรณะ ( ระยะความ

ยาวและจ านวนเสา รายละเอยีดตามแบบแปลนและ

ประมาณการของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ) แผนพฒันา

ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) (เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่

1/2563) หนา้ที ่96 ล าดบัที ่96 ตัง้จ่ายจากเงนิ

อดุหนุนทั่วไป

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ำ่ หมูท่ี ่13 250,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนรำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 100,000 บำท

งบด าเนนิงาน 170,000 บาท

คา่ใชส้อย 170,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกำรไฟฟ้ำสว่น
ภมูภิำคจังหวดัมหำสำรคำม สำขำนำเชอืก 
จำกนำนำงหนูพษิ เปรมปรถีงึไรน่ำงจ ำ
หลัด ทวยบญุ
(ระยะควำมยำวและจ ำนวนเสำ รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนและประมำณกำรของกำร
ไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค) แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) (เพิม่เตมิ ครัง้ที ่
1/2563) หนำ้ที ่37 ล ำดับที ่37 ตัง้จำ่ยจำก
เงนิอดุหนุนท่ัวไป
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรม 170,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกำรไฟฟ้ำสว่น
ภมูภิำคจังหวดัมหำสำรคำม  สำขำนำ
เชอืก จำกบำ้นนำยบญุถม  จอ้ยบญุมถีงึ
บำ้นนำยทนิกร  มำอว้น
( ระยะควำมยำวและจ ำนวนเสำ 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนและประมำณ
กำรของกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค ) 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563) หนำ้ที ่124 

ล ำดับที ่124 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป
 

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ำ่ หมูท่ี ่4 228,200 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสบืสำน
ประเพณีบวงสรวงพระกูท่อง เชน่ คำ่ป้ำย
โครงกำร  คำ่วสัด ุ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ที่
จ ำเป็นส ำหรับโครงกำร  ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขัน
กฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำรแขง่ขัน
กฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2559 แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนำ้ที ่146 ล ำดับที ่102 ตัง้
จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรสบืสำนประเพณีบญุมหำชำตติ ำบล
ปอพำน

20,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรสบืสำนประเพณีบวงสรวงพระกูท่อง 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรจัด
งำนพธิทีำงศำสนำ ประเพณีตำ่ง ๆ เชน่ วนั
สงกรำนต ์วนัเขำ้พรรษำ และอืน่ๆ ตำม
หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/

ว1639 ลงวนัที ่17 เมษำยน 2556 ตัง้จำ่ย
จำกเงนิรำยได ้
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน
ตำมโครงกำรกฬีำตำ้นยำเสพตดิปอ
พำนคัพ เชน่ คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่วสัดุ
อปุกรณ์ เป็นตน้ และรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ที่
จ ำเป็นส ำหรับโครงกำร ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขัน
กฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำรแขง่ขัน
กฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2559 แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนำ้ที ่414 ล ำดับที ่358 ตัง้
จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรวนัเด็กแหง่ชำติ 100,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรกฬีำตำ้นยำเสพตดิปอพำนคัพ 100,000 บำท

งบด าเนนิงาน 250,000 บาท

คา่ใชส้อย 250,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสบืสำน
ประเพณีบญุมหำชำตติ ำบลปอพำน เชน่ 
คำ่ป้ำยโครงกำร  คำ่วสัด ุ และคำ่ใชจ้ำ่ย
อืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรับโครงกำร ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขัน
กฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำรแขง่ขัน
กฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2559 แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนำ้ที ่197 ล ำดับที ่147 ตัง้
จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งานกฬีาและนนัทนาการ 250,000 บาท
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

งบบคุลากร 207,480 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 207,480 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน
ตำมโครงกำรสง่เสรมิกำรออกก ำลังกำย
เด็กและเยำวชนต ำบลปอพำน เชน่ คำ่ป้ำย
โครงกำร คำ่วสัดอุปุกรณ์ เป็นตน้ และ
รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำร ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย
วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแขง่ขันกฬีำและกำรสง่นักกฬีำ
เขำ้รว่มกำรแขง่ขันกฬีำขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

แผนพัฒนำทอ้งถิน่           (พ.ศ. 

2561-2565) หนำ้ที ่411 ล ำดับที ่355

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

แผนงานการเกษตร
งานสง่เสรมิการเกษตร 342,480 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน
ตำมโครงกำรวนัเด็กแหง่ชำต ิเชน่ คำ่ป้ำย
โครงกำร คำ่วสัดอุปุกรณ์ เป็นตน้ และ
รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำร ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย
วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแขง่ขันกฬีำและกำรสง่นักกฬีำ
เขำ้รว่มกำรแขง่ขันกฬีำขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ตัง้จำ่ย
จำกเงนิรำยได ้

โครงกำรสง่เสรมิกำรออกก ำลังกำยเด็กและ
เยำวชนต ำบลปอพำน

50,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

15,000 บำท

 

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

จ านวน 15,000 บาท แยกเป็น

1. เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  จ านวน 5,000 บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นักงานส่วนต าบล 

ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

แกพ่นักงานส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 และหนังสอืส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ 

ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2558 ตัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง คณะกรรมการด าเนินการ

จดัซือ้จดัจา้ง และคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการอืน่ๆ ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง 

คณะกรรมการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง และคณะกรรมการควบคุมงานและ

คณะกรรมการอืน่ๆ อนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลปอพาน 

ตามหนังสอืด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว156 ลงวนัที ่19 กนัยายน 2560 ตัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้

งบด าเนนิงาน 115,000 บาท

คา่ตอบแทน 20,000 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 207,480 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืน คา่ปรบัปรงุเงนิเดอืนและเงนิเพิม่

ตามมต ิครม.ทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ดล้ว่งหนา้

ใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบล โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้12 

เดอืน จ านวน 1 อตัราดงันี้

1. นักวชิาการเกษตร 207,480 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให ้

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นรายจ่ายทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 และ

หนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรทอ้งถิน่อำสำปลกูป่ำเฉลมิพระ
เกยีรต ิจติอำสำสรำ้งป่ำ รักษ์น ้ำ

10,000 บำท

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร คำ่เบีย้เลีย้ง คำ่พำหนะ 
คำ่ทีพั่ก คำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ และคำ่ใชจ้ำ่ย
อืน่ๆ ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใหแ้ก่
พนักงำนสว่นต ำบล พนักงำนจำ้ง ฯลฯ ที่
ไดรั้บอนุญำตใหเ้ดนิทำงไปรำชกำรซึง่เป็น
โครงกำรกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนแ์ก ่อบต. 

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  ตัง้จำ่ย
จำกเงนิรำยได ้

คา่ใชส้อย 80,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
นอกเวลำรำชกำรใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล 
ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้ง ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิ
จำ่ยเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมกำรใชส้ำรเคมใีนภำค
กำรเกษตรอยำ่งปลอดภัย

10,000 บำท

โครงกำรผลติและขยำยสำรชวีภัณฑ์ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรผลติและขยำยสำรชวีภัณฑ ์
เชน่ คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่วสัดอุปุกรณ์ เป็น
ตน้ และรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำร  แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนำ้ที ่385 ล ำดับที ่329 ตัง้
จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรป้องกนัก ำจัดโรคและแมลงศัตรพูชื
ทำงกำรเกษตร

10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรป้องกนัก ำจัดโรคและแมลง
ศัตรพูชืทำงกำรเกษตร เชน่ คำ่ป้ำย
โครงกำร คำ่วสัดอุปุกรณ์ เป็นตน้ และ
รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำร ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรทอ้งถิน่อำสำปลกูป่ำเฉลมิพระ
เกยีรต ิจติอำสำสรำ้งป่ำ รักษ์น ้ำ เชน่ คำ่
ป้ำยโครงกำร คำ่วสัดอุปุกรณ์ เป็นตน้ และ
รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำร ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง

10,000 บำท

โครงกำรสง่เสรมิกำรเลีย้งปลำในหนอง สระ
น ้ำสำธำรณะในเขต อบต.ปอพำน

10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรสง่เสรมิกำรเลีย้งปลำใน
หนอง สระน ้ำสำธำรณะในเขต อบต.ปอ
พำน เชน่ คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่วสัดอุปุกรณ์ 
เป็นตน้ และรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็น
ส ำหรับโครงกำร  แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) หนำ้ที ่397 ล ำดับที ่
337 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพคณะกรรมกำรศนูย์
ถำ่ยทอดเทคโนโลยฯี

5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพ
คณะกรรมกำรศนูยถ์ำ่ยทอดเทคโนโลยฯี 
เชน่ คำ่เบีย้ประชมุ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรใชส้ำรเคมใีน
ภำคกำรเกษตรอยำ่งปลอดภัย เชน่ คำ่ป้ำย
โครงกำร คำ่วสัดอุปุกรณ์ เป็นตน้ และ
รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำร แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) หนำ้ที ่384 ล ำดับที ่
328

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

คา่วสัดุ 15,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 5,000 บำท

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนั
เนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ

10,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการตาม

โครงการอนุรกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว165 ลงวนัที ่26 

มกราคม  2558 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว1470 ลงวนัที ่24 

กรกฎาคม  2560 และหนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว1425 ลง

วนัที ่4 เมษายน 2562 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการตาม

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัครวัเรอืน ระดบัชมุชน และ

ระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจ่ายคา่ใชจ้่ายในการ

จดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้

รว่มการแข่งขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2559 แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

(เลม่ที ่2) หนา้ที ่157 ล าดบัที ่113 ตัง้จ่ายจากเงนิ

รายได ้
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จ ำนวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซือ้อปุกรณท์างการเกษตรและตน้ไมต้า่ง ๆ 

เชน่ มดี จอบ เสยีม พลัว่ เลือ่ย มดีตดัแตง่กิง่ กรรไกรแตง่กิง่ ปุ๋ ย 

เคม ีปุ๋ ยคอก แกลบด า วสัดปุลกู ไมป้ระดบั ไมผ้ล ไมด้อก 

กระถาง เมล็ดพนัธุพ์ชืและวสัดอุืน่ๆ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่วสัดเุคร ือ่งแตง่กายของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 , 

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 

0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 ,  หนังสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 ,  หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวนัที ่1 

กมุภาพนัธ ์2562 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว2061 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2562 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จดัซือ้วสัดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏบิตัิ

ราชการของกองการเกษตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน  

เชน่  กระดาษ ปากกา ดนิสอ ไมบ้รรทดั ฯลฯ และรวมถงึอยา่ง

อืน่ทีเ่ป็นวสัดสุ านักงาน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

การเบกิจา่ยคา่วสัดเุคร ือ่งแตง่กายของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 

2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่

มท 0808.2/ว1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 , หนังสอื

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว

1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 ,  หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 , 

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลงวนัที ่24 

มกราคม 2561 ,  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว

0746 ลงวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2562 และหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061 ลงวนัที ่29 มนีาคม 

2562  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

วสัดกุำรเกษตร 5,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 13,656,460 บาท

อดุหนุนกลุม่ศนูยส์ง่เสรมิและผลติเมล็ดพันธุ์
ขำ้วชมุชน บำ้นหนองสระ หมูท่ี ่6

10,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กก่ลุม่ศูนยส์ง่เสรมิและผลติเมล็ด

พนัธุข์า้วชมุชน บา้นหนองสระ 

หมู่ที ่6 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3616 ลงวนัที ่

24 มถินุายน 2559,  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0808.2/ว1791 ลงวนัที ่3 เมษายน 2560 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427 ลงวนัที ่7 สงิหาคม 

2561 ,  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว

5426 ลงวนัที ่24 กนัยายน 2561 และ หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1618 ลวนัที ่

12 มนีาคม 2562 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

อดุหนุนกลุม่วสิำหกจิชมุชนในต ำบลปอพำน 10,000 บำท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กก่ลุม่วสิาหกจิชมุชนในต าบลปอ

พาน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3616 ลงวนัที ่

24 มถินุายน 2559,  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0808.2/ว1791 ลงวนัที ่3 เมษายน 2560 , หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427 ลงวนัที ่7 สงิหาคม 

2561 ,  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว

5426 ลงวนัที ่24 กนัยายน 2561 และ หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1618 ลวนัที ่

12 มนีาคม 2562 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

เงนิอดุหนนุ 20,000 บาท
เงนิอดุหนุนเอกชน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ 
งบเงนิอดุหนนุ 20,000 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเบีย้ยังชพีใหแ้กผู่ส้งูอำยุ
ในพืน้ทีต่ ำบลปอพำน ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำร
จำ่ยเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอำยขุององคก์ร
ปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 ตัง้จำ่ยจำกเงนิ
อดุหนุนท่ัวไป

เบีย้ยังชพีคนพกิำร 2,822,400 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่สมทบกองทนุประกนัสงัคม ส าหรบั

ผูด้แูลเด็ก พนักงานจา้งตามภารกจิ รอ้ยละ5ของ

คา่จา้ง และเป้นเงนิเพิม่คา่ครองชพีช ัว่คราว ตาม

พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533,

พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2561,หนังสอืส านักงาน ก.ท.ก.จ. และ 

ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว9 ลงวนัที ่22 

มกราคม 2557,หนังสอืส านักงาน ก.ท. ก.จ. และ ก.

อบต.ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว81 ลงวนัที ่10 

กรกฎาคม 2557, หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว4172 ลงวนัที ่24 

ธนัวาคม 2561 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 9,816,600 บำท

งบกลาง 13,656,460 บาท

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 130,000 บำท

งบกลาง 13,656,460 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยในกรณีทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ดล้ว่งหนา้ เพืื

่
อป้องกนัและ

บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนทีเ่กดิขึน้จากสาธารณภยัตา่ง ๆ เชน่การป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาอุทกภยั ภยัแลง้ ภยัหนาว อคัคภียั ไฟป่า วาตภยัและอืน่ๆ ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ที่

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2561 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ที ่มท 0313.4/ว667 ลงวนัที ่12 

มนีาคม 2545 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3215 ลงวนัที ่6 

มถินุายน 2549 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว0684 ลงวนัที ่

8 กมุภาพนัธ ์2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว2154 ลงวนัที ่11 ตลุาคม 2560 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0810.7/ว6768 ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว516 ลงวนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2561, 

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว1632 ลงวนัที ่4 

มถินุายน 2561 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว

4014 ลงวนัที ่12 ธนัวาคม 2561 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว4182 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2561 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว305 ลงวนัที ่22 มกราคม 2562 , หนังสอื

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว588 ลงวนัที ่13 

กมุภาพนัธ ์2562 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/

ว1273 ลงวนัที ่25  มนีาคม 2562 และหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0820.3/ว6884 ลงวนัที ่1 เมษายน 2562แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเบีย้ยังชพีใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์

ในพืน้ทีต่ ำบลปอพำน ตำมหนังสอืกรม
สง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่
มท 0810.6/ว684 ลงวนัที ่21 กมุภำพันธ ์
2562 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป

ส ำรองจำ่ย 433,910 บำท

เพือ่จำ่ยป็นเงนิเบีย้ยังชพีคนพกิำรในพืน้ที่
ต ำบลปอพำน ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำร
จำ่ยเงนิเบีย้ควำมพกิำรใหค้นพกิำรของ
องคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 ตัง้จำ่ย
จำกเงนิอดุหนุนท่ัวไป

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 42,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนสมทบกองทนุสวสัดกิำรชมุชนต ำบลปอพำน 
(ออมวนัละบำท)

50,000 บำท

สมทบกองทนุเงนิทดแทน 10,000 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนของพนักงาน

จา้ง อบต.ปอพาน โดยน าเงนิสมทบเขา้กองทนุเงนิ

ทดแทนเป็นรายปีในอตัรารอ้ยละ 0.2ของคา่จา้ง 

โดยประมาณทัง้ปี ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0803.3/ว3482 ลง

วนัที ่28 พฤศจกิายน 2561 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรกองทนุ
หลักประกนัสขุภำพ

161,000 บำท

เพือ่จ่ายเป้นคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอพาน 

สนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคใน

ชมุชน รอ้ยละ 50 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยการตัง้งบประมาณขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ เพือ่สมทบกองทนุ พ.ศ. 2561และประกาศ

คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ เร ือ่ง 

หลกัเกณฑเ์พือ่สนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนั

สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่พ.ศ.2561 ตัง้จ่าย

จากเงนิรายได ้

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน
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จ ำนวน
เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
สว่นทอ้งถิน่ (กบท.)

190,550 บำท

เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) (ค านวณจากประมาณ

การรายรบั ในอตัรารอ้ยละ 1ทัง้นีม้ใิหน้ าเงนิรายรบั

ประเภทพนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิใหแ้ละเงนิ

อดุหนุนมารวมค านวณ) ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว3466 ลงวนัที ่29 

ตลุาคม 2561 และหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว2305 ลงวนัที ่26 

กรกฎาคม 2561

ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุสวสัดกิารชมุชนต าบล

ปอพาน (ออมวนัละบาท) ตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว2502 

ลงวนัที ่20 สงิหาคม 2553 และหนังสอืกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0891.3/ว1514 ลงวนัที ่

26 กรกฎาคม 2554 แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนา้ที ่417ล าดบัที ่361ตัง้จ่ายจากเงนิ

รายได ้
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บำท

บำท

บาท

บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 46,620,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

บาท

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลปอพำน

อ ำเภอ นำเชอืก   จังหวดัมหำสำรคำม
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