




คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 11,315,615.88 10,650,000.00 10,650,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,057,715.50 5,770,000.00 5,970,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,160,520.84 1,490,000.00 1,370,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 405,931.00 1,250,000.00 1,250,000.00

หมวดรายได้จากทุน 50,000.00 50,000.00 50,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 18,989,783.22 19,210,000.00 19,290,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 155,078,449.63 149,790,000.00 154,300,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 155,078,449.63 149,790,000.00 154,300,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 99,347,028.00 108,560,000.00 102,560,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 99,347,028.00 108,560,000.00 102,560,000.00

รวม 273,415,260.85 277,560,000.00 276,150,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 13,802,335.31 25,567,800.00 27,477,390.00

งบบุคลากร 50,557,193.59 61,940,800.00 59,377,800.00

งบดําเนินงาน 124,444,669.28 121,313,800.00 117,002,610.00

งบลงทุน 51,508,746.44 62,255,700.00 68,662,200.00

งบรายจ่ายอืน 2,254,426.72 60,000.00 60,000.00

งบเงินอุดหนุน 11,868,600.00 6,421,900.00 3,570,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 254,435,971.34 277,560,000.00 276,150,000.00

รวม 254,435,971.34 277,560,000.00 276,150,000.00



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 205,208,513.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 106,639,137.10 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 61,429,389.49 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 19 โครงการ รวม 9,639,258.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 43,650,741.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 3 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 248,964,371.55 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 7,258,031.42 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 3,693,054.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 1,218,430.94 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 336,150.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 147,558.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 138,302,047.99 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 98,009,099.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,334,404.49 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 147,024,004.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 11,505,293.80 บาท

งบบุคลากร จํานวน 46,739,480.34 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 76,163,287.78 บาท

งบลงทุน จํานวน 7,194,652.80 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,421,290.16 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,191,339.06 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 6,706,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 13,802,335.31 25,567,800.00 27,477,390.00

งบบุคลากร 50,557,193.59 61,940,800.00 59,377,800.00

งบดําเนินงาน 124,444,669.28 121,313,800.00 117,002,610.00

งบลงทุน 51,508,746.44 62,255,700.00 68,662,200.00

งบรายจ่ายอืน 2,254,426.72 60,000.00 60,000.00

งบเงินอุดหนุน 11,868,600.00 6,421,900.00 3,570,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 254,435,971.34 277,560,000.00 276,150,000.00

รวม 254,435,971.34 277,560,000.00 276,150,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 64,414,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 27,522,100

แผนงานสาธารณสุข 52,192,800

แผนงานเคหะและชุมชน 30,216,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 74,177,310

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 27,477,390

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 276,150,000





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 0.00 9,193,792.14 10,437,869.88 9,930,000.00 -0.30 % 9,900,000.00

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ 0.00 806,523.00 877,746.00 720,000.00 4.17 % 750,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 10,000,315.14 11,315,615.88 10,650,000.00 10,650,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0.00 0.00 0.00 64,000.00 -21.88 % 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 5,259,773.00 4,500,000.00 11.11 % 5,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 0.00 158,140.00 157,310.00 165,000.00 -9.09 % 150,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 4,040,360.50 1,000.00 41,000.00 70.73 % 70,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 112,119.12 639,632.50 1,000,000.00 -30.00 % 700,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 4,310,619.62 6,057,715.50 5,770,000.00 5,970,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

     ดอกเบีย 0.00 1,194,880.96 1,160,520.84 1,330,000.00 -0.75 % 1,320,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -66.67 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 1,194,880.96 1,160,520.84 1,490,000.00 1,370,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 1,694,500.00 149,000.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 176,179.50 256,931.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,870,679.50 405,931.00 1,250,000.00 1,250,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 2,917.00 50,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,917.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 54,704,430.32 59,691,815.59 57,240,000.00 3.07 % 59,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 88,161,807.85 87,977,368.06 85,550,000.00 2.75 % 87,900,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 0.00 4,665,343.59 7,409,265.98 7,000,000.00 5.71 % 7,400,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 147,531,581.76 155,078,449.63 149,790,000.00 154,300,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 46,003,762.00 99,347,028.00 108,560,000.00 -5.53 % 102,560,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 46,003,762.00 99,347,028.00 108,560,000.00 102,560,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 210,914,755.98 273,415,260.85 277,560,000.00 276,150,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 276,150,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 10,650,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 9,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ จํานวน 750,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 5,970,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 5,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,370,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 1,320,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีแล้ว
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,250,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้ว
หมวดรายได้จากทุน รวม 50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้ว

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 154,300,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 59,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 87,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 7,400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 102,560,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 102,560,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทีแล้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 116,610 1,399,320 1,399,320 606,400 -100 % 0

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 25,000 300,000 300,000 130,000 -100 % 0

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 25,000 300,000 300,000 130,000 -100 % 0

เงินเดือนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 74,960 899,520 936,559.99 418,500 -100 % 0

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 488,760 5,865,120 5,865,120 5,735,200 2.28 % 5,866,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 730,330 8,763,960 8,800,999.99 7,020,100 5,866,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 770,480 10,315,824.4 10,488,478 11,660,500 4.44 % 12,177,700

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 32,400 436,050 437,200 503,000 8.97 % 548,100

เงินประจําตําแหน่ง 32,400 453,300 476,600 498,800 20.05 % 598,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 75,230 774,840 640,920 863,900 -19.05 % 699,300

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 1,315 3,182.4 2,145.6 20,000 -50 % 10,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 410,410 5,921,217 5,860,089 7,830,300 6.95 % 8,374,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ    จังหวัดอํานาจเจริญ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 15,000 336,000 335,060 546,900 10.31 % 603,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,337,235 18,240,413.8 18,240,492.6 21,923,400 23,011,500

รวมงบบุคลากร 2,067,565 27,004,373.8 27,041,492.59 28,943,500 28,877,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 3,006,500 3,002,550 3,520,000 0.43 % 3,535,000

ค่าเบียประชุม 0 34,750 20,812.5 100,000 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 202,950 174,780 285,800 4.97 % 300,000

รวมค่าตอบแทน 0 3,244,200 3,198,142.5 3,905,800 3,935,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 23,725 3,377,012.11 2,354,526.8 1,747,300 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 730,000

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าติดตังและรือถอนหม้อแปลงไฟฟ้า
และค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้ารายเดือน 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าธรรมเนียมทีมีความจําเป็นต้องชําระ
ตามระเบียบกฎหมาย 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่ารับวารสารและหนังสือทีเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 813,792 480,207 640,000 -21.88 % 500,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 75,905 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 452,545 1,450,000 -58.62 % 600,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 375,302.85 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ตาม
โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตามหลักสูตรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน เพือพัฒนา
และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน  ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 89,800 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ   ทังการเลือกตังทัวไป   
หรือเลือกตังซ่อม

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานประดับ 
พุ่มดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
พวงหรีด

0 0 0 50,000 20 % 60,000

โครงการปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการ
เรียนรู้รักสามัคคี 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน 
เพือพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 114,900 350,000 -14.29 % 300,000

โครงการฝึกอบรมและการเข้าร่วมฝึก
อบรมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด   

0 207,747 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและการเข้าร่วมฝึก
อบรมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 226,360 750,000 -53.33 % 350,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานในประเทศ 0 0 0 370,000 -59.46 % 150,000
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานในประเทศ สําหรับนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ทีปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ  ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ  ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
และคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 63,185 0 0 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคณะ
ผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานจ้าง และลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

0 79,825 137,640 80,000 87.5 % 150,000

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตาม
โครงการต้านยาเสพติดสําหรับเด็ก
เยาวชน

0 0 199,890 500,000 -80 % 100,000

โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตคอรัปชันอย่างยังยืน 0 93,802 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 0 3,750 532,890 360,000 -44.44 % 200,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
การท่องเทียวและแหล่งท่องเทียว
เชิงอนุรักษ์

0 0 0 157,000 -36.31 % 100,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

0 0 0 100,000 0 % 100,000
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคทีเป็นภัยต่อสุขภาพ

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานของภาคีเครือข่ายส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 0 0 66,340 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ป่วยเอดส์ 0 0 76,460 0 0 % 0

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เคลือนที 0 0 139,500 200,000 0 % 200,000

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เคลือนที 0 40,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 353,585.25 462,815.01 244,000 -38.52 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 23,725 5,434,616.21 5,383,163.81 7,148,300 4,690,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 369,958 367,900 370,000 0 % 370,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 309,985 303,018 310,000 0 % 310,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 838,337 822,196 1,086,000 -18.97 % 880,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 127,435 60,000 -50 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 333,600 359,850 360,000 0 % 360,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 1,851,880 1,980,399 2,186,000 2,215,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 57,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 57,000

รวมงบดําเนินงาน 23,725 10,530,696.21 10,561,705.31 13,240,100 10,897,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองดูดฝุ่น  ขนาด 25 ลิตร 0 15,000 0 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ)  0 0 0 84,000 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองฟอกอากาศ  0 0 990,000 0 0 % 0

จัดหาเครืองดูดฝุ่น  ขนาด 15 ลิดร 0 0 12,700 0 0 % 0

จัดหาเครืองทําลายเอกสาร แบบทําลาย 
20 แผ่น จํานวน 1 เครือง 0 0 31,000 0 0 % 0

ชุดรับแขกชนิดไม้ 0 0 0 36,000 -100 % 0

ซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 22,500

ซือเก้าอีบุหนังขาเหล็กชุบโครเมียม 0 0 0 0 100 % 81,000

ซือชุดโซฟาหนัง 0 0 0 0 100 % 50,000

ซือตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์และชุด
ดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 40,000

ซือโต๊ะประชุมผิวเคลือบเมลามีน 0 0 0 0 100 % 28,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู ขนาด 
1 ตัน 0 0 729,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง 0 0 0 180,000 -100 % 0

จัดซือวิทยุสือสารคลืนความถีสังเคราะห์
เพือสนับสนุนการดําเนินงานบรรเทา
สาธารณภัย 0 0 100,000 0 0 % 0

ชุดเครืองเสียงเคลือนทีแบบลากจูง 0 13,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดหากล้อง CCTV ในเขตพืนที อ.เมือง 
จ.อํานาจเจริญ 0 0 5,000,000 0 0 % 0

จัดหากล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 
พร้อมอุปกรณ์เสริม 0 0 100,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครืองตัดหญ้าแบบเดินตามชนิดสูบ
นอน จํานวน 2 เครือง 0 0 25,800 0 0 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 0 21,900 0 0 0 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบเดินตาม 0 12,900 0 0 0 % 0

จัดซือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
แบบสะพาย ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม
ใบมีด  จํานวน 1 เครือง

0 0 10,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ครุภัณฑ์ถังดับเพลิง 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
เพือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0 99,000 0 0 0 % 0
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โครงการจัดซือชุดผจญเพลิงเพือสนับ
สนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย 0 396,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0 0 0 32,000 0 % 32,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 42,000 50 % 63,000

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)  จํานวน 3 เครือง 0 12,900 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0 0 0 6,600 -60.61 % 2,600

จัดหาเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครือง 0 0 15,400 0 0 % 0

จัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 480 Watts สํารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 6  เครือง 0 0 16,800 0 0 % 0

ซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 48,000

ซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 0 0 0 0 100 % 17,000

ซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0 0 0 0 100 % 15,800

ซือสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที 3 0 0 0 0 100 % 35,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองตัดถ่างเพือสนับสนุน
เตรียมงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

0 0 735,000 0 0 % 0
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โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพือ
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์/พระ
บรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที 10

0 0 458,000 0 0 % 0

โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพือ
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์/พระ
บรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ

0 460,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) 
เพือปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)  จํานวน 1 เครือง 0 0 130,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,050,700 8,354,600 380,600 435,700

รวมงบลงทุน 0 1,050,700 8,354,600 380,600 435,700

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 214,426.72 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 214,426.72 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 214,426.72 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 2,180,000 1,685,000 1,898,900 -100 % 0

อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามโครงการขอรับการอุดหนุนงบ
ประมาณ
เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 400,000
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อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอํานาจ
เจริญ ตามโครงการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณเพือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

0 0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อํานาจเจริญ ตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To 
Be Number One จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 500,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 511,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 2,180,000 2,196,000 1,898,900 1,400,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,180,000 2,196,000 1,898,900 1,400,000

รวมงานบริหารทัวไป 2,091,290 40,765,770.01 48,368,224.62 44,463,100 41,610,200

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 120,060 1,707,691 2,115,729 2,724,400 0.7 % 2,743,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 7,100 82,110 69,239 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 5,600 70,200 116,800 121,200 0 % 121,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 93,010 1,214,053 1,117,680 1,374,000 4.03 % 1,429,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 505 8,710 3,300 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 226,275 3,082,764 3,422,748 4,310,800 4,385,200

รวมงบบุคลากร 226,275 3,082,764 3,422,748 4,310,800 4,385,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 42,120 118,980 84,700 41.68 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 42,120 118,980 84,700 120,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 18,400 14,154 44,814 83,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 80,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 50,410.9 150,000 -33.33 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  0 17,090.61 0 0 0 % 0

โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  0 64,718 0 0 0 % 0

โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     0 0 75,523 0 0 % 0

โครงการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดทําตัวชีวัด (KPI) ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปี 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี 
2559 0 26,343 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี 
2560      0 0 21,525 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 60,000 0 % 60,000
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 51,384 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2561 - 2563) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ     

0 0 63,278 0 0 % 0

โครงการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560

0 28,244 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561      

0 0 5,720 0 0 % 0

โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
งานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  0 13,600 0 0 0 % 0

โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
งานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     
 0 0 29,580 0 0 % 0

โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
งานในรอบปีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 75,000 -33.33 % 50,000

โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ     0 4,995 0 0 0 % 0

โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ      

0 0 47,455 0 0 % 0

โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการนําร่องการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายการประสานแผนและงบ
ประมาณทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ระดับจังหวัด

0 0 582,882.7 0 0 % 0

โครงการประชาคมในการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ 

0 88,044 0 0 0 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(ประชาคม) ในการจัดทําแผนพัฒนาสีปี 

(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 226,000 32.74 % 300,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(ประชาคม) ในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
    

0 0 164,218 0 0 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือง 
การเขียนแผนและโครงการให้เกิด
ประสิทธิผล

0 0 0 135,300 -100 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิม
ประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพจังหวัดอํานาจ
เจริญ พืนที 7 อําเภอ      0 0 78,060 0 0 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือสร้าง
ความเข้าใจในการจัดทํางบประมาณ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 209,700 -76.16 % 50,000

โครงการประสานแผนรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินจังหวัดอํานาจเจริญ 0 8,585 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การประกอบอาชีพตามแนวทางประชา
รัฐจังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 144,420 -100 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
จังหวัดอํานาจเจริญ 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ)

0 0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
จังหวัดอํานาจเจริญ พืนที 7 อําเภอ 0 398,549 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 4,500 11,450 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 18,400 720,206.61 1,174,916.6 1,593,420 1,010,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 40,890 47,519 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 6,060 11,640 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 35,200 15,700 60,000 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 31,490 24,450 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 113,640 99,309 185,000 185,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 18,400 875,966.61 1,393,205.6 1,863,120 1,325,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 16,000 0 0 0 % 0

เครืองทําลายเอกสาร แบบทําลายครังละ 
10 แผ่น 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดหาเก้าอีพนักพิงตํามีล้อเลือนมีทีวาง
แขน จํานวน 5 ตัว 0 0 10,000 0 0 % 0

จัดหาเครืองปรับอากาศขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 BTU จํานวน 3 เครือง 0 0 84,000 0 0 % 0

ซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 18,000

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 0 0 0 0 100 % 22,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เพือจัดหาโต๊ะทํางานชนิดเหล็กขนาด 5 
ฟุต จํานวน 3 ตัว เพือปฏิบัติ
งานราชการของกองแผนและงบ
ประมาณ 

0 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน  0 689,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 0 0 100 % 9,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0 0 0 16,000 -100 % 0

จัดหาเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 1 เครือง 
เพือปฏิบัติงานราชการกองแผนและงบ
ประมาณ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ หน้าที 356
 ลําดับที 45)  

0 0 0 4,300 -100 % 0

ซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

ซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 705,000 94,000 70,300 70,200

รวมงบลงทุน 0 705,000 94,000 70,300 70,200

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 244,675 4,663,730.61 4,909,953.6 6,244,220 5,780,400

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 421,930 6,277,284.72 6,510,030 7,465,100 3.61 % 7,734,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,600 134,400 134,400 180,600 26.41 % 228,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินประจําตําแหน่ง 9,100 188,400 206,400 224,400 0 % 224,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 27,480 400,720 412,980 446,200 -37.23 % 280,100

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 6,060 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,385 1,127,665 1,128,251 1,210,300 -12.85 % 1,054,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 140,743 115,645 98,200 -2.75 % 95,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 572,495 8,275,272.72 8,507,706 9,624,800 9,617,600

รวมงบบุคลากร 572,495 8,275,272.72 8,507,706 9,624,800 9,617,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 244,780 227,980 320,000 0 % 320,000

ค่าเช่าบ้าน 0 1,125,150 1,166,300 1,500,000 0 % 1,500,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 395,705 489,157 700,000 -35.71 % 450,000

รวมค่าตอบแทน 0 1,765,635 1,883,437 2,520,000 2,670,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 17,800 24,466 12,945 80,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 90,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญหรือของรางวัลต่าง ๆ 0 0 49,900 80,000 -37.5 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  11:52:43 หน้า : 16/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าของขวัญหรือของรางวัลต่าง ๆ   
สําหรับการกีฬา   การละเล่น   การจัด
งานแสดงต่าง ๆ การประกวดในงาน
ประเพณีท้องถิน  การประกวดกิจกรรม
ผลงาน   ต่าง ๆ รวมตลอดถึงการจัดทํา
ของทีระลึก  เครืองหมายตอบแทนผู้ทํา
คุณประโยชน์แก่ทางราชการ   ของขวัญ
ของรางวัลสําหรับมอบให้บุคคลหรือ
คณะบุคคล  เพือเป็นการแลกเปลียนซึง
กันและกันและอืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน

0 69,900 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 61,968 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 92,246.4 390,000 -23.08 % 300,000

ค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี 0 70,265 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 37,493.41 108,454.81 220,000 4.55 % 230,000

รวมค่าใช้สอย 17,800 264,092.41 263,546.21 770,000 720,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 252,762 312,460 300,000 0 % 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 29,299 47,510 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 124,500 111,340 165,800 -3.5 % 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 198,850 248,260 210,000 0 % 210,000

รวมค่าวัสดุ 0 605,411 719,570 725,800 720,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 221,655.52 2,485,415.66 2,103,310.58 2,200,000 0 % 2,200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 34,723.1 266,205.65 127,216.62 310,000 -3.23 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 185,052.3 161,631.8 300,000 0 % 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 280,209 141,393 350,000 0 % 350,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 15,735.2 139,900.36 175,039.16 220,000 -90.91 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 272,113.82 3,356,782.97 2,708,591.16 3,380,000 3,170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 289,913.82 5,991,921.38 5,575,144.37 7,395,800 7,280,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอีทํางานพนักพิงสูงชนิดบุนวมมี
ล้อเลือน 5 ล้อ มีทีวางแขน จํานวน 3 ตัว 0 0 10,500 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
สํานักงาน 0 33,800 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 15,900 0 0 0 % 0

ซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 9,000

ซือโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0 0 0 96,000 -66.67 % 32,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0 0 0 13,200 -60.61 % 5,200

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 0 8,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 49,700 10,500 117,800 66,200

รวมงบลงทุน 0 49,700 10,500 117,800 66,200

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 60,000 60,000 60,000 -100 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษา 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมรายจ่ายอืน 0 60,000 60,000 60,000 60,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 60,000 60,000 60,000 60,000

รวมงานบริหารงานคลัง 862,408.82 14,376,894.1 14,153,350.37 17,198,400 17,023,800
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รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 3,198,373.82 59,806,394.72 67,431,528.59 67,905,720 64,414,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 0 0 99,940 100,000 0 % 100,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 0 299,950 0 0 0 % 0

โครงการเพิมศักยภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 620,400 0 0 0 % 0

โครงการเพิมศักยภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 653,400 0 0 % 0

โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 42,404.8 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 0 50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 970,350 795,744.8 150,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 45,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 970,350 795,744.8 195,000 150,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 970,350 795,744.8 195,000 150,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 970,350 795,744.8 195,000 150,000
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 55,700 898,921 1,309,480 1,523,650 17.9 % 1,796,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 61,413.33 67,200 77,850 13.68 % 88,500

เงินประจําตําแหน่ง 0 74,913.33 85,200 103,200 0 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 44,330 602,580 552,223 813,700 3.96 % 845,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 116,000 105,870 112,400 0 % 112,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 100,030 1,753,827.66 2,119,973 2,630,800 2,946,400

รวมงบบุคลากร 100,030 1,753,827.66 2,119,973 2,630,800 2,946,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 15,820 34,320 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 15,820 34,320 40,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 190,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดทําสือเผยแพร่ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิน

0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 67,559.9 150,000 -33.33 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 60,145.29 0 0 0 % 0
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โครงการคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนัก
เรียน  เยาวชน  ประชาชน 0 0 294,326 0 0 % 0

โครงการคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนัก
เรียน เยาวชน ประชาชน 0 49,932 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบ
จ.อํานาจเจริญ (ซอยวิจารณ์คัพ) 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ฟุต
ซอล "อบจ.อํานาจเจริญคัพ" 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพืนที
จังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 427,168 0 100 % 150,000

โครงการปฏิรูปการศึกษา 0 288,028 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล
เยาวชนจังหวัดอํานาจเจริญ 0 58,500 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้
เยาวชนจังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 489,725 0 0 % 0

โครงการเพิมทักษะทางวิชาการสําหรับ
นักเรียนกลุ่มจังหวัดอํานาจเจริญ 0 495,620 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนสมองเพชร 0 74,460 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ  2559 0 2,264,900 0 0 0 % 0

โครงการวันพระ พัฒนาคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรม 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
จังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพือ
เสริมสร้างและพัฒนากลไกภาคีเครือ
ข่ายฯ จ.อํานาจเจริญ 0 0 99,950 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกีฬา เช่น กีฬาจังหวัด 
กีฬา อบจ.สัมพันธ์ อบจ.คัพ กีฬาภายใน 
กีฬาต้านยาเสพติด

0 640,158 0 0 0 % 0
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 0 0 0 1,200,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา เช่น กีฬาจังหวัด 
กีฬา อบจ.สัมพันธ์ อบจ.คัพ กีฬาภายใน 
กีฬาต้านยาเสพติด

0 0 558,866 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถินในจังหวัดอํานาจเจริญ 0 705,024.5 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมศิลปอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในจังหวัดอํานาจเจริญ  0 0 312,340 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพือพัฒนา
กีฬาจังหวัดอํานาจเจริญ 0 122,975 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพือพัฒนา
กีฬาจังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 98,710 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 800,000 -93.75 % 50,000

โครงการสายสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน 0 31,500 0 0 0 % 0

โครงการเสริมทักษะทางวิชาการสําหรับ
นักเรียนกลุ่มจังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 0 156,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียน เยาวชนและประชาชน 0 0 0 384,000 -47.92 % 200,000

โครงสัมมนาทางวิชาการโครงการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ของ อปท.ในเขตจังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 18,268.68 155,026.53 435,700 -77.05 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 4,809,511.47 2,503,671.43 3,315,700 1,840,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 47,982 69,521 70,000 0 % 70,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0 10,040 19,810 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 93,900 225,000 250,000 20 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 34,100 44,850 50,000 0 % 50,000

วัสดุการศึกษา 0 21,860,990 29,584,250 16,000,000 25 % 20,000,000

รวมค่าวัสดุ 0 22,047,012 29,943,431 16,390,000 20,440,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 26,872,343.47 32,481,422.43 19,745,700 22,330,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง 0 16,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซือเครืองเล่นกลางแจ้งเพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับ
จังหวัด

0 3,757,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่น
ในร่มเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมระดับจังหวัด 0 2,960,000 0 0 0 % 0

โครงการห้องเครือข่ายสือดิจิตอล
อเนกประสงค์ให้โรงเรียนในจังหวัด
อํานาจเจริญ    

0 0 2,000,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 0 100 % 27,700
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,733,900 2,000,000 0 75,700

รวมงบลงทุน 0 6,733,900 2,000,000 0 75,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 723,523 890,000 1,400,000 -100 % 0

อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดอํานาจ
เจริญ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัด
งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาด
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 400,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 900,000 1,541,600 600,000 -100 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอชานุมาน 
ตามโครงการประเพณีแห่ยักษ์คุสืบสาน
วัฒนธรรมอําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปทุมราช
วงศา ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีบุญผะเหวดและของดีปทุมราช
วงศา

0 0 0 0 100 % 220,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพนา ตาม
โครงการอนุรักษ์สืบสานมรดก
วัฒนธรรมเมืองพนา เนืองในเทศกาล
งานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต 
(บุญเดือน 3)

0 0 0 0 100 % 200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมือง
อํานาจเจริญตามโครงการจัดงานประ
เพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทาง
วัฒนธรรมอําเภอเมืองอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 250,000
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอลืออํานาจ 
ตามโครงการงานประเพณีบุญคูณลาน
สืบสานวัฒนธรรมอําเภอลืออํานาจ 
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเสนาง
คนิคม ตามโครงการสืบสานประเพณี
บุญข้าวจีอําเภอเสนางคนิคมจังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอหัวตะพาน 
ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
อําเภอหัวตะพาน

0 0 0 0 100 % 200,000

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับ
สนุนกิจการการชาดจังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 1,623,523 2,431,600 2,000,000 2,170,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,623,523 2,431,600 2,000,000 2,170,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 100,030 36,983,594.13 39,032,995.43 24,376,500 27,522,100

รวมแผนงานการศึกษา 100,030 36,983,594.13 39,032,995.43 24,376,500 27,522,100

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 0 0 0 2,000,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,000,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,000,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 2,000,000 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 52,167,000 52,192,800 0 % 52,192,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 52,167,000 52,192,800 52,192,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเพิมศักยภาพระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)       0 0 462,000 0 0 % 0

โครงการเพิมศักยภาพระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน(EMS) สํานักปลัดฯ 0 547,800 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนิน
งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนสู่การมี
สุขภาพดีของประชาชน

0 44,460 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคทีเป็น
ภัยต่อสุขภาพ

0 49,940 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 642,200 462,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 642,200 52,629,000 52,192,800 52,192,800

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 642,200 52,629,000 52,192,800 52,192,800

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 642,200 52,629,000 54,192,800 52,192,800
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน 0 0 95,510 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 95,510 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 95,510 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 95,510 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 95,510 0 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดหาเต็นท์  จํานวน  60  หลัง 0 1,971,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,971,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 1,971,000 0 0 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 1,980,000 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 1,980,000 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 1,980,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 1,971,000 1,980,000 0 0
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 7,797,320 9,622,641 21,277,960 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 7,797,320 9,622,641 21,277,960 0

รวมงบดําเนินงาน 0 7,797,320 9,622,641 21,277,960 0

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เส้นทางสายบ้านโนนสูง - บ้าน
แสนสําราญ  อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เส้นทางสายแยกทางหลวงหมาย
เลข 212 (กม. 82+310) - บ้านนาแต้ 
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 497,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางสายบ้านไร่สีสุก - บ้าน
หนองสามสี  อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท 
อจ.3007 (กม.ที 17+200) - บ้านคํา
สร้างบ่อ  อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 0 100 % 497,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางสายชุมชนสายหลักเดิม - 
บ้านคําเขือนแก้วอําเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางสายบ้านเครือซูด - บ้าน
โพนเมืองน้อย  อําเภอลืออํานาจ  จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 497,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางสายบ้านจิกดู่ - เชือมถนน
บ้านหนองขุ่น อําเภอหัวตะพาน  จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางสายบ้านโพนขวาว - บ้าน
นาคู อําเภอหัวตะพาน  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางสายบ้านโพนขวาว-บ้าน
โนนค้อทุ่ง  อําเภอหัวตะพาน  จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางสายบ้านไร่ - บ้านหนอง
หิน อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 497,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางสายบ้านหนองหิน - บ้าน
ห้วยไร่  อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 497,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางสายแยกทางหลวงหมาย
เลข 202 (กม.ที41+800) - บ้านนา
หมอม้า  อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางสายแยกทางหลวงหมาย
เลข 2034 (กม.6+810) - บ้านโคกจัก
จัน อําเภอชานุมาน  จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางสายแยกทางหลวงหมาย
เลข 212 (กม.88+823) - บ้านโคก
สําราญ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 0 0 100 % 499,000
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โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นทาง
สาย อจ.ถ.1-0048 เส้นทางสายบ้าน
ปริญญา อําเภอเมือง – บ้านแมด อําเภอ
ลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทาง 
1.878 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 7-8 
เมตร   (ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ) 

0 0 480,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นทาง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที 
101+100) – บ้านหนองทับม้า อําเภอเส
นางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทาง 
0.860 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5-7 
เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 
4,902 ตารางเมตร  (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 

0 0 484,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นทาง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที 
67+400 – บ้านเค็งใหญ่ อําเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทาง 
0.775 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 
6-6.50 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่
น้อยกว่า 4,882 ตารางเมตร   (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ) 

0 0 482,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นทาง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 2210 (กม
.ที 10+915 อําเภอหัวตะพาน – บ้าน
หนองนกหอ อําเภอลืออํานาจ จังหวัด
อํานาจเจริญ ระยะทาง 3.600 
กิโลเมตร(ซ่อมเป็นช่วงๆ) ผิวจราจร
กว้าง 6-8 เมตร งาน SINGLE 
SURFACE TREAMENT มีพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตาราง
เมตร งานซ่อม DEEP PATCH มี
พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 82 ตาราง
เมตร   (ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ) 

0 0 482,000 0 0 % 0
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โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอสะพาน 
สายบ้านกุงชัย อําเภอลืออํานาจ-
บ้านโคกป่ากุง อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 496,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง 
สายบ้านโคกกอก-บ้านโคกสําราญ 
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 498,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง 
สายบ้านศรีสมบูรณ์ อําเภอชานุมาน-
บ้านหนองไฮ อําเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 499,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง  
สาย อจ.ถ. 10060 บ้านนายม – บ้านนา
หมอม้า ผิวจราจรกว้าง 4 - 6 เมตร 
ระยะทาง 2.8 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย

0 0 429,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
สาย  อจ.ถ. 10026  บ้านนาเรือง – บ้าน
โคกสําราญ   ผิวจราจรกว้าง 5 - 6 เมตร 
ระยะทาง 2.650 กม.  พร้อมเกรดเกลีย
ทับแน่นตลอดสาย

0 0 406,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
สาย อจ.ถ. 10116  บ้านหนองทับม้า – 
บ้านป่าหวาย  ผิวจราจรกว้าง 4 - 5 
เมตร ระยะทาง 2.150 กม.  พร้อมเกรด
เกลียทับแน่นตลอดสาย 

0 0 268,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
สาย อจ.ถ. 10122 บ้านไร่สีสุก – บ้าน
หนองสามสี ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทาง 2.75 กม. พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย 

0 0 305,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
สาย อจ.ถ. 10123  บ้านนาหนองใหญ่ - 
บ้านหนองทับม้า  ผิวจราจรกว้าง 3.50 - 
4.50 เมตร ระยะทาง 3.300 กม. 

0 0 367,000 0 0 % 0
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โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
สาย อจ.ถ. 10124  บ้านหนองคู - บ้าน
โนนสมบูรณ์  ผิวจราจรกว้าง 5-6 เมตร 
ระยะทาง 3.900 กม.  พร้อมเกรดเกลีย
ทับแน่นตลอดสาย

0 0 488,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
สาย อจ.ถ. 10130  บ้านหนองสามสี – 
บ้านดอนมะซ่อม ผิวจราจรกว้าง 5 - 6 
เมตร ระยะทาง 4 กม. พร้อมเกรดเกลีย
ทับแน่นตลอดสาย

0 0 492,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
สาย อจ.ถ. 10132 บ้านหนองสามสี - 
บ้านโนนสูงผิวจราจรกว้าง 4 - 5  เมตร 
ระยะทาง 3.1 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย

0 0 387,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
สาย อจ.ถ. 10133 บ้านโนนสมบูรณ์ - 
บ้านโนนสูงผิวจราจรกว้าง 4 - 5  เมตร 
ระยะทาง 3.1 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย

0 0 332,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
สาย อจ.ถ. 10134 บ้านเนินกุง – บ้าน
นาเวียง ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทาง 2.1 กม. พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย

0 0 237,800 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย  อจ.ถ. 10002  บ้านสามัคคีพัฒนา 
– บ้านโคกศรีบุญเรือง ผิวจราจรกว้าง 
3-4 เมตร ระยะทาง 2 กม. พร้อมเกรด
เกลียทับแน่นตลอดสาย

0 0 226,500 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย  อจ.ถ. 10045  แยกทางหลวง
หมายเลข 202 ( กม.ที 63+605 ) –บ้าน
หนองหิน ผิวจราจรกว้าง  5 - 6 เมตร 
ระยะทาง 5.550 กม.  พร้อมเกรดเกลีย
ทับแน่นตลอดสาย 

0 0 486,000 0 0 % 0
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โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย  อจ.ถ. 10047  บ้านหนองหิน – 
บ้านจอก
ผิวจราจรกว้าง  4 - 6 เมตร ระยะทาง 2 
กม.  พร้อมเกรดเกลียทับแน่นตลอดสาย

0 0 305,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย  อจ.ถ. 10057  บ้านนาอุดม – บ้าน
ดงสวาง  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร 
ระยะทาง 2.6 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย

0 0 288,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย  อจ.ถ. 10096  บ้านโคกพระ – 
บ้านนาผาง
ผิวจราจรกว้าง 6 - 7 เมตร ระยะทาง 
2.650 กม. พร้อมเกรดเกลียทับแน่น
ตลอดสาย

0 0 480,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย  อจ.ถ. 10156  บ้านแมด - บ้าน
ดอนชี  (ช่วง บ.แมด - บ.จอก) ผิว
จราจรกว้าง 6 - 7 เมตร ระยะทาง 3 กม
.  พร้อมเกรดเกลียทับแน่นตลอดสาย 

0 0 484,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย  อจ.ถ. 10164  บ้านหนองกะเลา - 
บ้านชาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร 
ระยะทาง 1.2 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย  

0 0 135,900 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10029  บ้านนําปลีก – บ้าน
นาดอกไม้  ผิวจราจรกว้าง  6 - 7 เมตร 
ระยะทาง 2.065 กม.พร้อมเกรดเกลีย
ทับแน่นตลอดสาย 

0 0 372,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10031 บ้านหนองมะแซว – 
บ้านห้วยร่องคํา  ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 2.3 กม.  พร้อมเกรด
เกลียทับแน่นตลอดสาย

0 0 251,000 0 0 % 0
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โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10032 บ้านหนองมะแซว – 
บ้านกุดปลาดุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 2.9 กม.  พร้อมเกรด
เกลียทับแน่นตลอดสาย

0 0 328,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10034 บ้านหนองเรือ – 
บ้านนาดอกไม้  ผิวจราจรกว้าง 4 - 5 
เมตร ระยะทาง 3 กม.   พร้อมเกรด
เกลียทับแน่นตลอดสาย

0 0 375,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10036  บ้านนาห้วยยาง – 
บ้านภูจําปา  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 2 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย 

0 0 226,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10037  บ้านสองคอน – บ้าน
นาเยีย ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร 
ระยะทาง 1.8 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย

0 0 198,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10051  บ้านห้วยร่องคํา – 
บ้านนาเยีย ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร 
ระยะทาง 1.7 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย

0 0 190,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10056  บ้านนาลือ – บ้านดง
สวาง ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ระยะ
ทาง 1.6 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับแน่น
ตลอดสาย

0 0 181,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10058 บ้านนาเยีย – บ้านนา
เมือง ผิวจราจรกว้าง 3 - 4 เมตร ระยะ
ทาง 3 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับแน่น
ตลอดสาย

0 0 320,000 0 0 % 0
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โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10059 บ้านนาเยีย – บ้านนา
เมือง  ผิวจราจรกว้าง 4 - 5 เมตร ระยะ
ทาง 3.2 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับแน่น
ตลอดสาย 

0 0 401,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10093  บ้านแสนสุข – บ้าน
หัวดอน
ผิวจราจรกว้าง 6 - 7 เมตร ระยะทาง 4 
กม.  พร้อมเกรดเกลียทับแน่นตลอดสาย

0 0 485,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10097  บ้านวินัยดี – บ้าน
เกษมสุข
ผิวจราจรกว้าง 4 - 6 เมตร ระยะทาง 
1.6 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับแน่นตลอด
สาย

0 0 244,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10102  บ้านโนนธาตุ – บ้าน
สมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ระยะ
ทาง 4 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับแน่น
ตลอดสาย

0 0 446,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10108  บ้านจานลาน – บ้าน
ดอนหมู ผิวจราจรกว้าง 4 - 5  เมตร 
ระยะทาง 3.5 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย

0 0 439,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10111  บ้านเสารีก – บ้าน
เกษมสุข
ผิวจราจรกว้าง 6 - 7 เมตร ระยะทาง 
5.3 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับแน่นตลอด
สาย  

0 0 490,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10112 บ้านนาสะแบง – 
บ้านฟ้าห่วนผิวจราจรกว้าง 4 - 5 เมตร 
ระยะทาง 3.5 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับ
แน่นตลอดสาย

0 0 439,000 0 0 % 0
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โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10113 บ้านตําแย – บ้านจิก
ผิวจราจรกว้าง 4 - 5 เมตร ระยะทาง 
2.5 กม.  พร้อมเกรดเกลียทับแน่นตลอด
สาย  

0 0 312,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สาย อจ.ถ. 10117 แยกทางหลวงหมาย
เลข 212  ( กม.ที 92+900 )-บ้านนาวัง 
ผิวจราจรกว้าง 6-7  เมตรระยะทาง 1.3 
กม.พร้อมเกรดเกลียทับแน่นตลอดสาย  

0 0 142,600 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวง 202 
(กม.ที 71+836 )  – บ้านหนองมะเสียง 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 
ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร ผิวจราจร
กว้าง 5-6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0-0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  780 
ตารางเมตร  (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 

0 0 450,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท 
อจ 3006   (กม.ที 37+837 )  – บ้านดง
แสนแก้ว อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจ
เจริญ ระยะทาง 0.167 กิโลเมตร ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0-0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  835 
ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)

0 0 471,000 0 0 % 0
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท 
อจ 3006  (กม.ที 15+800 )  – บ้านป่า
ก่อ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร ผิวจราจร
กว้าง 5-6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0-0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 780 
ตารางเมตร  (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 

0 0 453,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท 
อจ 3006 (กม.ที 31+400 )  – บ้านคํา
เดือย อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจ
เจริญ ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร ผิว
จราจรกว้าง 5-6 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0-0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร รวมทางเชือม (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)

0 0 463,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงหมาย
เลข 2034  (กม.ที 6+810 )  – บ้านโคก
จักจัน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจ
เจริญ ระยะทาง 0.135 กิโลเมตร ผิว
จราจรกว้าง 5-6 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0-0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 810   
ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 

0 0 471,000 0 0 % 0
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงหมาย
เลข 2034 (กม.ที 8+700 )  – บ้านหิน
กอง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
ระยะทาง 0.165 กิโลเมตร ผิวจราจร
กว้าง   5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0-0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 825  
ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)

0 0 467,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร โดยวิธี 
Pavement In-Place recycling เส้น
ทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2210 
(กม.ที 23+939) - แยกทางหลวงชนบท 
อจ 3007  (กม.ที 15+100) อําเภอหัว
ตะพาน  จังหวัดอํานาจเจริญ  ระยะทาง 
0.536 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5-6 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0-1 เมตร 
หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 
3,216 ตารางเมตร  (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)  

0 0 1,580,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างพืนทางหินคลุก เส้น
ทางสายแยกทางหลวง 202 (กม.ที 
77+200 )  – บ้านลือ อําเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทาง 
3.000 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6-8 
เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 
21,000 ตารางเมตร  (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)

0 0 386,000 0 0 % 0

โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างถนนทีได้
รับถ่ายโอนทีอยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 21,900,000 0 % 21,900,000

โครงการติดตังไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ 0 0 1,477,800 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  11:52:43 หน้า : 38/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายแยกทางหลวงหมายเลข  2210 - วัด
โพนเมืองน้อย ตําบลโพนเมืองน้อย  
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 0 478,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 22,074,600 21,900,000 29,366,000

รวมงบลงทุน 0 0 22,074,600 21,900,000 29,366,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 7,797,320 31,697,241 43,177,960 29,366,000

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปรับปรุง บํารุง ดูแลรักษาสวน
พุทธอุทยาน สวนเฉลิมพระเกียรติ และ
รอบๆ กองช่าง(ดงสีบู)

0 259,595 528,820 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 259,595 528,820 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 259,595 528,820 0 0

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพือสุขภาพ  
โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่  
ต.ปลาค้าว  อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

0 2,500,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพือสุขภาพ  
โรงเรียนบ้านโนนแคน  
ต.สร้างถ่อน้อย  อ.หัวตะพาน  จ.อํานาจ
เจริญ

0 2,500,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพือสุขภาพ  
โรงเรียนบ้านโนนเมือง  
บ้านกุดซวย  ต.พระ  อ.เมือง  จ.อํานาจ
เจริญ  

0 2,490,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพือสุขภาพ  
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด  
ต.นาผือ อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ

0 2,500,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพือสุขภาพ  
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี                  
ต.หนองมะแซว  อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ

0 2,500,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพือสุขภาพ  
โรงเรียนมัธยมนาวังวิทยา  
ต.นาวัง  อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ

0 2,500,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพือสุขภาพ 
ทีสาธารณประโยชน์บ้านแก้งกฐิน  
ต.นาหมอม้า  อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ

0 2,490,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพือสุขภาพ 
ทีสาธารณประโยชน์บ้านไก่คํา 
ต.ไก่คํา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

0 2,490,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพือสุขภาพ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่) 
ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ

0 2,500,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 22,470,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 22,470,000 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 22,729,595 528,820 0 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการบริหารจัดการบ่อกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ โดยจ่ายเป็น ค่า
ใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญเป็นผู้ดําเนินการเอง  หรือจ้างเหมา
ให้นิติบุคคลดําเนินการแทน

447,270.48 0 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการบ่อกําจัดมูลฝอย
และสิงปฏิกูลรวม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญเป็นผู้ดําเนินการเอง หรือจ้างเหมา
ให้นิติบุคคลดําเนินการแทน

0 3,729,622 1,924,065 734,500 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการบ่อกําจัดมูลฝอย
และสิงปฏิกูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 850,000

รวมค่าใช้สอย 447,270.48 3,729,622 1,924,065 734,500 850,000

รวมงบดําเนินงาน 447,270.48 3,729,622 1,924,065 734,500 850,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 447,270.48 3,729,622 1,924,065 734,500 850,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 447,270.48 36,227,537 36,130,126 43,912,460 30,216,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุน  เพือพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน  ลูกเสือ  เนตร
นารี  ยุวกาชาด จังหวัดอํานาจเจริญ

0 40,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่ายการพัฒนา
ทุกภาคส่วน

0 99,400 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 139,400 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 139,400 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 54,800 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 4,500,000 500,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 54,800 4,500,000 500,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 54,800 4,500,000 500,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 194,200 4,500,000 500,000 0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 194,200 4,500,000 500,000 0

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  11:52:44 หน้า : 42/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 300,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 300,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 0 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 300,000 0 0 0 0

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่อง
เทียวเชิงอนุรักษ์ 0 99,628 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่อง
เทียวเชิงอนุรักษ์ 0 0 99,995 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 99,628 99,995 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 99,628 99,995 0 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 99,628 99,995 0 0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 300,000 99,628 99,995 0 0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 4,541,329.84 4,071,270 3,636,200 3.93 % 3,779,100
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 11,200 141,980 134,400 163,500 73.94 % 284,400

เงินประจําตําแหน่ง 0 174,900 188,400 250,000 -10.24 % 224,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 102,490 1,462,480 1,213,560 1,283,200 5.13 % 1,349,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 1,500 860 0 20,000 100 % 40,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 273,580 3,590,609 3,454,354 6,411,380 11.76 % 7,165,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 20,795 462,823 403,290 633,200 11.94 % 708,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 409,565 10,374,981.84 9,465,274 12,397,480 13,551,100

รวมงบบุคลากร 409,565 10,374,981.84 9,465,274 12,397,480 13,551,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 181,400 100,000 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 181,400 100,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 7,445 2,788 1,600,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 1,500,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 266,484.81 450,000 11.11 % 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 299,910 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 141,995.48 49,576.96 300,000 -16.67 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 449,350.48 318,849.77 2,350,000 2,250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 128,372 152,744 200,000 0 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 190,165 120,260 100,000 100 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 49,958 157,876 180,000 -16.67 % 150,000
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วัสดุก่อสร้าง 0 1,815,473 678,330 2,915,400 122.95 % 6,500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,685,250 1,382,445 2,000,000 0 % 2,000,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 550,800 4,396,480 5,415,731 6,200,000 -15.84 % 5,217,810

วัสดุการเกษตร 0 0 0 2,959,000 68.98 % 5,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 292,700 299,300 300,000 0 % 300,000

วัสดุสํารวจ 0 32,442 30,480 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 550,800 8,590,840 8,237,166 14,854,400 19,617,810

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 550,800 9,040,190.48 8,737,415.77 17,304,400 21,977,810

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพลาสติกมีพนักพิง 0 0 0 90,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง 0 39,700 0 0 0 % 0

จัดหาเก้าอีพนักพิงกลางมีล้อเลือน มีที
วางแขน จํานวน 27 ตัว 0 0 0 94,500 -100 % 0

จัดหาเก้าอีพนักพิงสูง มีล้อเลือน มีทีวาง
แขน จํานวน 9 ตัว 0 0 0 45,000 -100 % 0

จัดหาเครืองถ่ายเอกสารระบบมัลติ
ฟังก์ชัน จํานวน 1 เครือง 0 0 0 180,000 -100 % 0

จัดหาเครืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย
กว่า 32,000 BTU จํานวน 2 เครือง 0 0 0 84,600 -100 % 0

จัดหาเครืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย
กว่า 36,000 BTU จํานวน 2 เครือง 0 0 0 94,000 -100 % 0

จัดหาชุดไมโครโฟนห้องประชุม (ไร้
สาย) จํานวน 1 ชุด 0 0 0 120,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  11:52:44 หน้า : 45/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดหาโต๊ะประชุม (โต๊ะสีเหลียม จํานวน 
6 ตัว, โต๊ะครึงวงกลม จํานวน 2 ตัว) 0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดหาโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 พร้อมชุดตังโต๊ะ
หมู่ จํานวน 1 ชุด 0 0 0 15,000 -100 % 0

ซือเก้าอีนังทํางานชนิดบุนวมขาเหล็ก
หมุนได้  จํานวน 2 ตัว 0 0 7,000 0 0 % 0

ซือโต๊ะเหล็กพร้อมติดกระจก ขนาด 5 
ฟุต 0 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 
จํานวน 1 คัน 

0 0 735,000 0 0 % 0

ค่ารถบรรทุกเอนกประสงค์เทท้ายติดตัง
เครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า จํานวน 1 
คัน 0 0 2,968,000 0 0 % 0

จัดซือรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลือน 2 ล้อ จํานวน 4 คัน 0 0 2,752,000 0 0 % 0

จัดซือรถบรรทุก ดีเซล แบบกระบะเท
ท้าย  จํานวน 2 คัน 0 0 3,948,000 0 0 % 0

จัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
จํานวน 2 คัน 0 0 0 1,498,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ซือเครืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว 
ชนิดตังพืน ขนาด 2.5 แรงม้า 0 0 0 0 100 % 13,000

ซือเครืองสูบนําบาดาลชนิดจุ่มใต้นํา 0 0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าเครืองเจาะคอนกรีต จํานวน 1 ชุด 0 0 95,000 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  11:52:44 หน้า : 46/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือเครืองตบดินแบบกระโดด จํานวน 
1 เครือง 0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซือรถเกลียดิน ขนาด 150 แรงม้า 
จํานวน 1 คัน 0 0 0 7,500,000 -100 % 0

ซือเครืองตบดินแบบกระโดด 0 0 0 0 100 % 42,000

ซือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า 0 0 0 0 100 % 4,500,000

รถกวาดถนนแบบลากจูง 0 0 0 350,000 -100 % 0

รถตักหน้าขุดหลัง 0 0 0 3,300,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือวิทยุสือสาร 0 24,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
50 นิว 0 0 0 54,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 0 100 % 95,000

ซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น ขนาด 2 
ก๊อก 0 0 0 0 100 % 11,000

ซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 0 0 100 % 9,400

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจียรไฟฟ้า 0 0 0 16,500 -100 % 0

เครืองตัดไฟเบอร์ 0 0 0 8,000 -100 % 0

เครืองทดสอบแรงอัดคอนกรีต 0 0 0 200,000 -100 % 0

เครืองเลือยยนต์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครืองเลือยวงเดือน 0 0 0 5,500 -100 % 0

เครืองสว่านไฟฟ้าแบบกระแทก 0 0 0 13,600 -100 % 0

เครืองสว่านโรตารี 0 0 0 14,000 -100 % 0

ซือเครืองชาร์จแบตเตอรี 0 0 0 0 100 % 60,000
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ซือเครืองเชือมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป์ 
พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 70,000

ซือบล็อกทดแรงถอดล้อรถบรรทุก 0 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 42,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

0 0 0 66,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 0 0 0 23,700 -100 % 0

จัดหาเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) ขนาด A3 จํานวน 1 
เครือง

0 0 0 20,000 -100 % 0

ซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0 0 0 0 100 % 16,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 714,947.64 795,046.44 1,500,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 1,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 778,647.64 11,340,046.44 15,415,400 5,820,400

รวมงบลงทุน 0 778,647.64 11,340,046.44 15,415,400 5,820,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 2,000,000 2,741,000 2,247,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 2,000,000 2,741,000 2,247,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,000,000 2,741,000 2,247,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 960,365 22,193,819.96 32,283,736.21 47,364,280 41,349,310
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 0 0 100 % 496,000

โครงการปรับปรุงโรงซ่อมเครืองจักรกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 0 0 100 % 499,000

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานก่อง
ช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 0 100 % 500,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
ลําห้วยทราย สายทางบ้านคําโพน-
บ้านหนองไฮน้อย ตําบลหนองข่า 

0 0 0 2,796,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทาง
หลวงชนบท อจ 3006(กม.ที 
15+880)–บ้านป่าก่อ อําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ  

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
ดอนหวายเชือมถนนลาดยางบ้านโคก
จักจัน–บ้านโพนเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 0 0 481,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
นําซับ–บ้านโคกศรีบุญเรือง  อําเภอลือ
อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
นําปลีก–บ้านนาดอกไม้ อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
โนนธาตุ–บ้านเสารีก อําเภอพนา จังหวัด
อํานาจเจริญ  

0 0 0 500,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
โพนทอง–บ้านคึมข่า (ช่วงบ้านโพนทอง) 
          อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
ภูด่านกอย–บ้านหินเกิง  อําเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
หนองค–ูบ้านโนนสมบูรณ์ อําเภอเสนาง
คนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
หนองสามสี–บ้านไร่สีสุก อําเภอเสนาง
คนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
หนองไหล–บ้านโพนขวาว อําเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
เหล่าพรวน–บ้านหนองมะเสียง (ช่วงบ้าน
โนนม่วง) อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจ
เจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
เหล่าหนาด–บ้านหนองทับม้า                 
         อําเภอเมือง, อําเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
อุ่มยาง–บ้านนาสะแบง อําเภอพนา 
จังหวัด          อํานาจเจริญ

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางแยก
ทางหลวง 202(กม.ที45+382) บ้านก่อ  
               (ช่วงบ้านก่อ) อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางแยก
ทางหลวง 212(กม.ที101+100) บ้าน
หนองทับม้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางแยก
ทางหลวง 212(กม.ที67+400)-            
      บ้านเค็งใหญ่ อําเภอเมือง, อําเภอ
หัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางแยก
ทางหลวง 212(กม.ที89+590) บ้านคึม
ใหญ่ (ช่วงบ้านนาคํา) อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทาง
หลวง 212(กม.ที82+310) บ้านนาแต้–
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม
.ที 71+836) อําเภอเมือง - บ้านหนอง
มะเสียง อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ 

0 1,788,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามร่องนํา เส้นทาง
สายบ้านคําเดือย -บ้านเมืองเก่า อําเภอ
ชานุมาน  จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยเส้นทาง
สายชุมชนบ้านหลักเดิม ต.หนองไฮ - 
ตําบลคําเขือนแก้ว อําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 309,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนําล้น คสล.ลําห้วย
ยาง บ.หนองแสง ม.8 
ต.ห้วยไร่  อ.เมือง

0 0 756,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนดอนหวาย
ธรรมรักษ์ 2 ตําบลบุ่ง อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ  

0 0 1,170,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพือสุขภาพ 
(โดยก่อสร้างสนามฟุตซอลพ
ร้อมอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง) 
สถานีตํารวจภูธรลืออํานาจ ตําบลอํานาจ 
อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

0 2,440,000 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  11:52:44 หน้า : 51/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลําห้วยยาง สายทางบ้านนา
เมือง
หมู่ 9 ตําบลกุดปลาดุก-บ้านภูจําปา 
ตําบลนาหมอม้า

0 0 0 3,420,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมระบบจอ 
LED (หอนาฬิกา) ต.บุ่ง อ.เมือง 0 0 322,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  แยกทางหลวงหมายเลข  
212  (กม.ที 82 + 310) - บ้านนาแต้  
อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  

0 3,286,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In - 
Place recycling เส้นทางสายบ้านบ่อบุ 
- บ้านเค็งใหญ่  อําเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202 (กม.77 + 200) 
-บ้านลือ อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 4,356,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 2049 (กม.21 + 140) 
- บ้านจานลาน อําเภอพนา  จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 9,000,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 212 (กม.88 + 447) - 
บ้านนาวัด อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต เส้นทางสายแยกทางหลวง
หมายเลข 212 (กม.ที 67+400) อําเภอ
เมือง - บ้านเค็งใหญ่ อําเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 1,790,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายบ้าน
นิคม  - บ้านภูดานกอย อําเภอปทุมราช
วงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายบ้านศรี
สมบูรณ์ - บ้านนาสีดา อําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202 (กม.40 + 470) - 
บ้านคําสร้างบ่อ  อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202 (กม.45 + 382) - 
บ้านก่อ อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202 (กม.46 + 330) - 
บ้านทับเมย  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202 (กม.71 + 836) - 
บ้านหนองมะเสียง อําเภอเมือง  จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 5,000,000
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202- บ้านถ่อนใหญ่ 
อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 2,500,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 212  (กม.97+057) - 
บ้านหนองทับม้า  อําเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 212  (กม.97+550) - 
บ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 212 (กม.61 + 298) - 
บ้านหนองแคน อําเภอลืออํานาจ  
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 2134 (กม.10+011) 
อําเภอลืออํานาจ - แยกทางหลวง หมาย
เลข 202 (กม.70+845) อําเภอเมือง  
จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 2210  (กม.10+930) 
- บ้านคึมน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 499,000
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 2210 (กม.10+915) 
อ.หัวตะพาน - บ้านหนองนกหอ อําเภอ
ลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 2210 (กม.23 + 939) 
- แยกทางหลวงชนบท อจ.3007 (กม.ที 
15 + 100 ) อําเภอหัวตะพาน  จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 3,000,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place 
recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง 
หมายเลข 212  (กม.73+000) - บ้าน
โพนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In-
Place Racy cling  ทางสายแยกทาง
หลวงหมายเลข  212  (กม.ที  
73+000) - บ้านโพนเมือง  อําเภอเมือง 
 จังหวัดอํานาจเจริญ

0 2,659,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In-
Place Racy cling  สายบ้านนาเจริญ - 
บ้านหนองเม็ก  อําเภอเมือง  จังหวัด
อํานาจเจริญ

0 1,959,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling) 
แยกทางหลวงหมายเลข 2134  (กม. ที 
10+011)  อําเภอลืออํานาจ-แยกทาง
หลวงหมายเลข  202  (กม. ที 
70+845) อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

0 2,900,000 0 0 0 % 0
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place 
recycling
สายทางบ้านคําสร้างบ่อ-บ้านนายม 
อําเภอเมือง

0 0 0 3,824,000 -100 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตหนา 4 ซม. 
โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling แยกทางหลวง
2134 (กม.ที 10+011)-แยกทางหลวง 
202 (กม.ที 70+845) 
(ช่วงในบ้านดอนชี) อ.ลืออํานาจ

0 0 637,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชน
เมือง โรงพยาบาลอํานาจเจริญ ต.บุ่ง อ
.เมือง จ.อํานาจเจริญ 0 0 1,800,000 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านคํากลาง-บ้านคําสมบูรณ์
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

0 0 0 2,568,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 4 ซม. แยกทางหลวง
หมายเลข 212 (กม.82+310) บ้านป่า
ติว อ.เมือง

0 0 2,950,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยสะแบก 
เส้นทางสาย บ.โคกกลาง-บ.โนนสูง ต
.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ

0 3,177,000 0 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

โครงการออกแบบก่อสร้างสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 0 1,500,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 20,308,000 7,635,000 23,089,000 32,828,000

รวมงบลงทุน 0 20,308,000 7,635,000 23,089,000 32,828,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 20,308,000 7,635,000 23,089,000 32,828,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 960,365 42,501,819.96 39,918,736.21 70,453,280 74,177,310

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 7,793,800 7,793,800 7,793,800 0 % 7,793,800

ค่าชําระดอกเบีย 0 1,499,093.93 1,311,511.31 1,217,400 47.86 % 1,800,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 574,058 556,054 900,000 -7.78 % 830,000

สํารองจ่าย 0 1,513,534 793,050 131,040 8,370.7 % 11,100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 2,193,650 1,190,000 3,308,000 -100 % 0

ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 0 0 100 % 155,000

โครงการเงินสมทบกองทุนฟืนฟู
สมรรถภาพทีจําเป็นต่อสุขภาพจังหวัด
อํานาจเจริญ

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 0 0 100 % 100,000

ส่งคืนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลือน 0 0 0 0 100 % 1,952,690

เงินช่วยพิเศษ 0 53,640 0 55,000 -81.82 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 142,864.29 1,720,000 1,724,000 1,690,000 2.72 % 1,735,900

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 1,270,801.39 170,388 300,000 0 % 300,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 263,532 629,000 90.78 % 1,200,000

รวมงบกลาง 142,864.29 16,618,577.32 13,802,335.31 16,024,240 27,477,390

รวมงบกลาง 142,864.29 16,618,577.32 13,802,335.31 16,024,240 27,477,390
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบกลาง 142,864.29 16,618,577.32 13,802,335.31 16,024,240 27,477,390

รวมแผนงานงบกลาง 142,864.29 16,618,577.32 13,802,335.31 16,024,240 27,477,390

รวมทุกแผนงาน 5,148,903.59 194,044,301.13 254,435,971.34 277,560,000 276,150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 1,800,000 1,800,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,200,000 1,200,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ

155,000 155,000

โครงการเงินสมทบ
กองทุนฟืนฟู
สมรรถภาพทีจําเป็นต่อ
สุขภาพจังหวัดอํานาจ
เจริญ

500,000 500,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ป่วยทียากไร้ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ

100,000 100,000

ส่งคืนเงินภาษีและค่า
ธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลือน

1,952,690 1,952,690

ค่าชําระหนีเงินต้น 7,793,800 7,793,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 830,000 830,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

1,735,900 1,735,900

สํารองจ่าย 11,100,000 11,100,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 300,000 300,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 5,866,000 5,866,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,165,400 845,900 10,858,500 18,869,800

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 40,000 10,000 50,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 284,400 88,500 843,600 1,216,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 708,800 112,400 722,800 1,544,000

เงินเดือนพนักงาน 3,779,100 1,796,400 22,655,600 28,231,100

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,349,000 979,400 2,328,400

เงินประจําตําแหน่ง 224,400 103,200 944,400 1,272,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 450,000 450,000

ค่าเบียประชุม 100,000 100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

52,192,800 3,935,000 56,127,800

ค่าเช่าบ้าน 1,500,000 1,500,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 100,000 40,000 740,000 880,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,500,000 50,000 900,000 2,450,000

ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์งานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ

400,000 400,000

ค่าติดตังและรือถอน
หม้อแปลงไฟฟ้าและ
ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
รายเดือน

200,000 200,000

ค่าธรรมเนียมทีมีความ
จําเป็นต้องชําระตาม
ระเบียบกฎหมาย

50,000 50,000

ค่าประกันภัยรถยนต์
ราชการ 200,000 200,000

ค่ารับวารสารและ
หนังสือทีเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ

50,000 50,000

โครงการจัดทําสือเผย
แพร่ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ

50,000 50,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 520,000 520,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญหรือของ
รางวัลต่าง ๆ 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

500,000 100,000 1,000,000 1,600,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ  และ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ   ทังการเลือกตัง
ทัวไป   หรือเลือกตัง
ซ่อม

50,000 50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ พานประดับ 
พุ่มดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา พวง
หรีด

60,000 60,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตซอล อบจ
.อํานาจเจริญ (ซอย
วิจารณ์คัพ)

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอ
ล "อบจ.อํานาจเจริ
ญคัพ"

300,000 300,000

โครงการจัดทําตัวชีวัด 
(KPI) ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

50,000 50,000

โครงการจัดทําแผน
การดําเนินงานประจํา
ปี

50,000 50,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิม
เติม 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

60,000 60,000

โครงการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

50,000 50,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

50,000 50,000

โครงการทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
ในเขตจังหวัดอํานาจ
เจริญ

50,000 50,000

โครงการบริหารจัดการ
บ่อกําจัดมูลฝอยและสิง
ปฏิกูลองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

850,000 850,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฏิรูปการ
เรียนรู้เชิงพืนทีจังหวัด
อํานาจเจริญ

150,000 150,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (ประชาคม) 
ในการจัดทําแผน
พัฒนาสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

300,000 300,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือสร้าง
ความเข้าใจในการจัด
ทํางบประมาณ

100,000 100,000

โครงการประสานแผน
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตจังหวัดอํานาจ
เจริญ

50,000 50,000

โครงการปลูกฝัง
อุดมการณ์แห่งการ
เรียนรู้รักสามัคคี

50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
ตามหลักสูตรกรมส่ง
เสริมการปกครองท้อง
ถิน 
เพือพัฒนาและเสริม
สร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรมและ
การเข้าร่วมฝึกอบรม
ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ

350,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานในประเทศ

150,000 150,000

โครงการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนา
คณะผู้บริหาร  ข้า
ราชการ  ลูกจ้างประจํา 
 พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ

150,000 150,000

โครงการวันพระ 
พัฒนาคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรม

200,000 200,000

โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
จังหวัดอํานาจเจริญ

200,000 200,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมตาม
โครงการต้านยาเสพ
ติดสําหรับเด็กเยาวชน

100,000 100,000

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

50,000 50,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 200,000 200,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเทียวและแหล่ง
ท่องเทียว
เชิงอนุรักษ์

100,000 100,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนิน
งานของภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนิน
งานเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุม
โรคทีเป็นภัยต่อ
สุขภาพ

50,000 50,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมประเพณีใน
จังหวัดอํานาจเจริญ

50,000 50,000

โครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เคลือนที

200,000 200,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียน เยาวชนและ
ประชาชน

200,000 200,000

โครงการอบรมและฝึก
ซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000 50,000

โครงสัมมนาทาง
วิชาการโครงการ
ประสานแผน
พัฒนาการศึกษาสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
ของ อปท.ในเขต
จังหวัดอํานาจเจริญ

40,000 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 100,000 430,000 780,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 45,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000,000 2,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000 50,000 620,000 970,000

วัสดุสํารวจ 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 50,000 250,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,217,810 300,000 1,100,000 6,617,810

วัสดุเครืองดับเพลิง 150,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 20,000 375,000 545,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 20,000

วัสดุการเกษตร 5,000,000 30,000 5,030,000

วัสดุก่อสร้าง 6,500,000 6,500,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 70,000 730,000 1,000,000

วัสดุการศึกษา 20,000,000 20,000,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 10,000 87,000 107,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 300,000 300,000

ค่าไฟฟ้า 2,200,000 2,200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 350,000 350,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 300,000 300,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ซือเก้าอีทํางาน 49,500 49,500

ซือเก้าอีบุหนังขาเหล็ก
ชุบโครเมียม 81,000 81,000

ซือชุดโซฟาหนัง 50,000 50,000

ซือตู้เหล็กสําหรับจัด
เก็บอุปกรณ์และชุดดับ
เพลิง

40,000 40,000

ซือโต๊ะทํางานชนิด
เหล็ก 20,000 20,000

ซือโต๊ะประชุมผิว
เคลือบเมลามีน 28,800 28,800

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 22,500 22,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

64,000 64,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

63,000 63,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

5,200 5,200

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

2,600 2,600

ซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

16,000 48,000 64,000

ซือเครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

64,000 64,000

ซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000 17,000

ซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

15,800 15,800

ซือเครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300

ซือสแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที 3

35,000 35,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ซือเครืองตบดินแบบ
กระโดด 42,000 42,000

ซือรถขุดตีนตะขาบ 
ขนาด 150 แรงม้า 4,500,000 4,500,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ซือเครืองตัดหญ้า แบบ
ข้อแข็ง 95,000 95,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ซือเครืองทํานําร้อน-นํา
เย็น ขนาด 2 ก๊อก 11,000 11,000

ซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิ
กฟุต 9,400 9,400 18,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 1,000,000 1,000,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ซือเครืองพ่นยา แบบ
ใช้แรงดันของเหลว 
ชนิดตังพืน ขนาด 2.5 
แรงม้า

13,000 13,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ซือเครืองชาร์จ
แบตเตอรี 60,000 60,000

ซือเครืองเชือมไฟฟ้า 
ขนาด 300 แอมป์ 
พร้อมอุปกรณ์

70,000 70,000

ซือบล็อกทดแรงถอด
ล้อรถบรรทุก 4,000 4,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ซือเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 27,700 27,700

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายบ้านโนน
สูง - บ้านแสนสําราญ  
อําเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอํานาจเจริญ

498,000 498,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 212 
(กม. 82+310) - บ้าน
นาแต้ อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ

497,000 497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางสายบ้านไร่สี
สุก - บ้านหนองสามสี  
อําเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอํานาจเจริญ

498,000 498,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวงชนบท อจ.3007 
(กม.ที 17+200) - 
บ้านคําสร้างบ่อ  
อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ

497,000 497,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสายชุมชนสาย
หลักเดิม - บ้านคํา
เขือนแก้วอําเภอเสนาง
คนิคม  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

498,000 498,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสายบ้านเครือ
ซูด - บ้านโพนเมือง
น้อย  อําเภอลืออํานาจ  
จังหวัดอํานาจเจริญ

497,000 497,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสายบ้านจิกดู่ - 
เชือมถนนบ้านหนอง
ขุ่น อําเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอํานาจเจริญ

498,000 498,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสายบ้านโพน
ขวาว - บ้านนาคู 
อําเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอํานาจเจริญ

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสายบ้านโพน
ขวาว-บ้านโนนค้อทุ่ง  
อําเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอํานาจเจริญ

498,000 498,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสายบ้านไร่ - 
บ้านหนองหิน อําเภอ
เมือง จังหวัดอํานาจ
เจริญ

497,000 497,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสายบ้านหนอง
หิน - บ้านห้วยไร่  
อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ

497,000 497,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 202 
(กม.ที41+800) - 
บ้านนาหมอม้า  อําเภอ
เมือง จังหวัดอํานาจ
เจริญ

498,000 498,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 2034 
(กม.6+810) - บ้าน
โคกจักจัน อําเภอชานุ
มาน  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

498,000 498,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 212 
(กม.88+823) - บ้าน
โคกสําราญ อําเภอ
เมือง จังหวัดอํานาจ
เจริญ

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามร่องนํา 
เส้นทางสายบ้านคํา
เดือย -บ้านเมืองเก่า 
อําเภอชานุมาน  
จังหวัดอํานาจเจริญ

498,000 498,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ

499,000 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี 
Pavement In - 
Place recycling 
เส้นทางสายบ้านบ่อบุ - 
บ้านเค็งใหญ่  อําเภอ
หัวตะพาน  จังหวัด
อํานาจเจริญ

498,000 498,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202 
(กม.77 + 200) -บ้าน
ลือ อําเภอปทุมราช
วงศา  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

4,356,000 4,356,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 2049 
(กม.21 + 140) - 
บ้านจานลาน อําเภอ
พนา  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

9,000,000 9,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 212 
(กม.88 + 447) - 
บ้านนาวัด อําเภอเมือง  
จังหวัดอํานาจเจริญ

498,000 498,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายบ้านนิคม  
- บ้านภูดานกอย 
อําเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอํานาจเจริญ

499,000 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายบ้านศรี
สมบูรณ์ - บ้านนาสีดา 
อําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ

499,000 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202 
(กม.40 + 470) - 
บ้านคําสร้างบ่อ  
อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202 
(กม.45 + 382) - 
บ้านก่อ อําเภอเมือง  
จังหวัดอํานาจเจริญ

498,000 498,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202 
(กม.46 + 330) - 
บ้านทับเมย  อําเภอ
เมือง  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

498,000 498,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202 
(กม.71 + 836) - 
บ้านหนองมะเสียง 
อําเภอเมือง  จังหวัด
อํานาจเจริญ

5,000,000 5,000,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 202- 
บ้านถ่อนใหญ่ อําเภอ
เมือง  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

2,500,000 2,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 212  
(กม.97+057) - บ้าน
หนองทับม้า  อําเภอเส
นางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ

499,000 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 212  
(กม.97+550) - บ้าน
หนองคล้า อําเภอเส
นางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ

499,000 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 212 
(กม.61 + 298) - 
บ้านหนองแคน อําเภอ
ลืออํานาจ  จังหวัด
อํานาจเจริญ

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 2134 
(กม.10+011) อําเภอ
ลืออํานาจ - แยกทาง
หลวง หมายเลข 202 
(กม.70+845) อําเภอ
เมือง  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

499,000 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 2210 
 (กม.10+930) - บ้าน
คึมน้อย อําเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอํานาจ
เจริญ

499,000 499,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 2210 
(กม.10+915) อ.หัว
ตะพาน - บ้านหนอง
นกหอ อําเภอลืออํานาจ 
จังหวัดอํานาจเจริญ

499,000 499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In- 
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 2210 
(กม.23 + 939) - 
แยกทางหลวงชนบท 
อจ.3007 (กม.ที 15 + 
100 ) อําเภอหัว
ตะพาน  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

3,000,000 3,000,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-
Place recycling 
เส้นทางสายแยกทาง
หลวง หมายเลข 212  
(กม.73+000) - บ้าน
โพนเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ

498,000 498,000

โครงการติดตังไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนทีได้รับ
ถ่ายโอนทีอยู่ในความ
ดูแล
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

21,900,000 21,900,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถกองช่าง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ

496,000 496,000

โครงการปรับปรุงโรง
ซ่อมเครืองจักรกล
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ

499,000 499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงานก่อง
ช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

500,000 500,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษา 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอชานุมาน ตาม
โครงการประเพณีแห่
ยักษ์คุสืบสาน
วัฒนธรรมอําเภอชานุ
มาน จังหวัดอํานาจ
เจริญ

200,000 200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอปทุมราชวงศา 
ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
บุญผะเหวดและของดี
ปทุมราชวงศา

220,000 220,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอพนา ตาม
โครงการอนุรักษ์สืบ
สานมรดกวัฒนธรรม
เมืองพนา เนืองใน
เทศกาลงานนมัสการ
องค์พระเหลาเทพนิมิต 
(บุญเดือน 3)

200,000 200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอเมืองอํานาจ
เจริญตามโครงการจัด
งานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่และของดีทาง
วัฒนธรรมอําเภอเมือง
อํานาจเจริญ

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอลืออํานาจ ตาม
โครงการงานประเพณี
บุญคูณลานสืบสาน
วัฒนธรรมอําเภอลือ
อํานาจ จังหวัดอํานาจ
เจริญ

300,000 300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอเสนางคนิคม 
ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีบุญข้าวจี
อําเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอํานาจเจริญ

300,000 300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอหัวตะพาน ตาม
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
อําเภอหัวตะพาน

200,000 200,000

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสนับสนุน
กิจการการชาดจังหวัด
อํานาจเจริญ

100,000 100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนตํารวจภูธร
จังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามโครงการขอรับ
การอุดหนุนงบ
ประมาณ
เพือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

400,000 400,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัดอํานาจ
เจริญ ตามโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนจัดงาน
ประเพณีฮีตสิบสอง
และงานกาชาดจังหวัด
อํานาจเจริญ

400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์อํานวย
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัด
อํานาจเจริญ ตาม
โครงการขอรับการอุด
หนุนงบประมาณเพือ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

500,000 500,000

อุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อํานาจเจริญ ตาม
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
Be Number One 
จังหวัดอํานาจเจริญ

500,000 500,000

รวม 27,477,390 74,177,310 30,216,000 52,192,800 27,522,100 150,000 64,414,400 276,150,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 41,610,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 41,610,200 บาท
งบบุคลากร รวม 28,877,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,866,000 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,866,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ,  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย (กองกิจการสภา)  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 23,011,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 12,177,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ  ตําแหน่งต่างๆ ในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  และกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน 
สํานักปลัด   8,334,400.- บาท  
กองกิจการสภา    3,843,300.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 548,100 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กรณีได้รับการปรับอัตราเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอัตราเงินเดือน 
งบประมาณ  32,000.- บาท  

2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง สําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ และผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
สํานักปลัด   321,600.- บาท  
กองกิจการสภา  67,200.- บาท 
งบประมาณจํานวน 388,800.- บาท

3. เพือจ่ายเป็นเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิของข้าราชการในสังกัด
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ให้ได้รับเงินเดือน สิทธิประโยชน์
ไม่ตํากว่าข้าราชการพลเรือน และเพิมขีดความสามารถของบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถินตาม มาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
เรือง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงิน
ทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง ลงวันที 16 มิถุนายน 2554 
สํานักปลัด   42,000.-บาท 
กองกิจการสภา    54,000.-บาท 
งบประมาณจํานวน 96,000.-บาท 
   
4.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการทีมีอัตรา
เงินเดือนไม่ถึงตามหลักเกณฑ์และระเบียบกําหนดทีต้องจ่าย 
สําหรับข้าราชการสํานักปลัดและกองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ   
สํานักปลัด   10,000.-บาท 
กองกิจการสภา    21,300.-บาท 
งบประมาณจํานวน 31,300.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 598,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ และผู้อํานวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  ทังนี ให้หมายความรวมถึง
ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถินระดับกลาง  ระดับสูง  และตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง และระดับต้น สังกัดสํานักปลัด
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  และกองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
สํานักปลัด   477,600.-บาท 
กองกิจการสภา    121,200.-บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 699,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่างๆ 
ในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา  
ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขันสูงของตําแหน่ง (เต็มขัน) 
ในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,374,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
และค่าตอบแทนพิเศษ 
สํานักปลัด  7,297,100.-บาท 
กองกิจการสภา    1,077,200.- บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 603,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกําหนดทีต้องจ่าย สําหรับพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
สํานักปลัด   553,700.- บาท  
กองกิจการสภา   49,600.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 10,897,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,935,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,535,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  เช่น คณะกรรมการ
สอบแข่งขัน คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการสรรหา ฯ ตามระเบียบของ ก.จ. 
หรือ ก.จ.จ.อํานาจเจริญ (สํานักปลัด 30,000.- บาท) 

2.เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)  
สําหรับผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที  ก.จ  หรือ  ก.จ.จ  กําหนด 
(สํานักปลัด  3,500,000.- บาท)  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557   

3.ค่าตอบแทนนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
หรือนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน นักศึกษาฝึกงาน 
และผู้ทีว่างงานทีมีวุฒิทางการศึกษา เพือแก้ไขปัญหาทางสังคม
และความยากจนเชิงบูรณาการ หรือค่าตอบแทนให้กับบุคคล
ทีช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ  (สํานักปลัด  5,000.-บาท)

ค่าเบียประชุม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ (กองกิจการสภา)     
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กรณีข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการในสังกัดสํานักปลัด  และกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
สํานักปลัด 200,000.- บาท  
กองกิจการสภา 100,000.-บาท     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 4,690,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด
เช่น การโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพ ค่าจัดทําวารสาร แผ่นพับ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ (สํานักปลัด)

ค่าติดตังและรือถอนหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้ารายเดือน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตังและรือถอนหม้อแปลงไฟฟ้า
และค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้ารายเดือนทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย (สํานักปลัด)

ค่าธรรมเนียมทีมีความจําเป็นต้องชําระตามระเบียบกฎหมาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในกรณีทีมีความจําเป็นต้องชําระตามระเบียบ
กฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าจดทะเบียนนิติกรรมและอืน ๆ 
(สํานักปลัด)

ค่ารับวารสารและหนังสือทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
หนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือเกียวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
หรือหนังสือคู่มือต่าง ๆ เพือการตรวจสอบหรือการติดตามข่าวสาร 
หรือใช้เพือเป็นหนังสือคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ฯลฯ
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 730,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
ค่าจ้างเหมาเอกชนดําเนินการรักษาความปลอดภัย ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าจ้างเหมาจัดสวน ค่าจ้างเหมาตกแต่งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และอืน ๆ 
ค่าซ่อมแซมเปลียนแปลงป้าย ค่าซ่อมแซมอาคารสํานักงาน ค่าบริการ
กําจัดปลวก ยุง มด หนู ค่าจ้างผู้แสดง ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ 
ค่าแปลเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ค่าเข้าปก พิมพ์เขียว 
ค่าล้างฟิล์มต่าง ๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ฯลฯ เป็นต้น ให้กับสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
จังหวัดอํานาจเจริญ หรือสถานทีราชการทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญรับผิดชอบ 
สํานักปลัด  600,000.-บาท
กองกิจการสภา 130,000.-บาท
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 500,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ซึงจําเป็นต้องจ่าย
ทีเกียวกับการรับรอง หรือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง 
รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น (สํานักปลัด)100,000.-บาท

2.เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ หรือคณะกรรมการ อนุกรรมการทีได้รับ
การแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืมและค่าบริการต่าง ๆ 
ในการเลียงรับรอง (กองกิจการสภา) 100,000.-บาท

3.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี งานพิธี งานวันสําคัญของชาติ
งานเทศการสําคัญ ฯลฯ (สํานักปลัด) 300,000.-บาท

-เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม
2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก 
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการ
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ทีปฏิบัติหน้าที
เกียวกับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
โดยให้เบิกจ่ายตามสิทธิซึงเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสังการ 
(กองกิจการสภา)      
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   
(ฉบับที  3)  พ.ศ.  2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ รวมทัง
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติหน้าทีเกียวกับกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
สํานักปลัด จํานวน 500,000.-บาท 
กองกิจการสภา จํานวน 100,000.-บาท      
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   
(ฉบับที  3)  พ.ศ.  2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ   ทังการเลือกตังทัวไป   
หรือเลือกตังซ่อม

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ   ทังการเลือกตังทัวไปหรือเลือกตังซ่อม (กองกิจการสภา)
เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน
หรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ.2545 และทีแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง 
ว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ. 2554 
และทีแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   (ฉบับที  3)  พ.ศ.  2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 270 ลําดับที 12

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานประดับ พุ่มดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
พวงหรีด

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานประดับ พุ่มดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีดสําหรับใช้ในงานรัฐพิธี งานพิธี 
งานประเพณีท้องถินและอืน ๆ (สํานักปลัด)
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โครงการปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รักสามัคคี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้
รักสามัคคี เพือให้เสริมสร้างความร่วมมือ และการปลูกฝังอุดมการณ์
แห่งการเรียนรู้รักสามัคคี เช่น ค่าวัสดุในการอบรม ค่าป้าย ค่าอาหาร
ค่าวิทยากร ฯลฯ (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 233 ลําดับที 1)     

โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
เพือพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหลักสูตรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน เช่น ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน
เพือพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 266 ลําดับที 4)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   
(ฉบับที  3)  พ.ศ.  2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557

โครงการฝึกอบรมและการเข้าร่วมฝึกอบรมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและการเข้าร่วม
ฝึกอบรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น 
ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
โดยให้เบิกจ่ายตามสิทธิซึงเป็นไปตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการ (กองกิจการสภา) 
(นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 270 ลําดับที 13)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   
(ฉบับที  3)  พ.ศ.  2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ในประเทศ สําหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ทีปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  และคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ เพือพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ (สํานักปลัด)
(นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 265 ลําดับที 2)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557

โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา 
 พนักงานจ้าง และลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  เช่น  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของบุคลากร  โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพบุคลากร  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เพือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
(สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 266 ลําดับที 3)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการต้านยาเสพติดสําหรับเด็ก
เยาวชน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ตามโครงการต้านยาเสพติดสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดอํานาจเจริญ (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 214 ลําดับที 1
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โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติงาน (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 296 ลําดับที 3

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาคมรับฟังความคิดเห็น
ในการพัฒนาท้องถิน อบรม สัมมนา จัดนิทรรศการให้ความรู้ 
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การส่งเสริมให้ความรู้เกียวกับการเลือกตัง
ทุกรูปแบบ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกิจกรรม
ทีหน่วยงานของรัฐจัด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าถึง
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
หรือดํารงไว้ซึงสถาบันหลักของชาติ  ฯลฯ  (กองกิจการสภา)
เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 274 ลําดับที 20
     
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเทียวและแหล่งท่องเทียว
เชิงอนุรักษ์

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
การท่องเทียวและแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ทีมุ่งเน้นการให้บริการ
กิจกรรมการท่องเทียวทีคํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมอย่างยังยืน (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 261 ลําดับที 1
     
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน  (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 212 ลําดับที 6
     
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคทีเป็นภัยต่อสุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคทีเป็นภัย
ต่อสุขภาพ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 211 ลําดับที 4)
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โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเคลือนที จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลือนที 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าสมุนไพร ฯลฯ 
เพือประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน รับทราบปัญหา
ความต้องการและแก้ไขปัญหาในพืนที เพือส่งเสริม
ให้ความรู้ในการบริโภคเกลือไอโอดีนป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนแก่ประชาชนเพือให้ความรู้ควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก โรคฉีหนู 
โรคท้องร่วง เป็นต้น เพือส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชนในชนบท เพือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิน (กองกิจการสภา) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 272 ลําดับที 18)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ซึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบและการดูแลรักษาของสํานักปลัด และกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ เช่น ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ 
และค่าบํารุงรักษาสิงก่อสร้างต่าง ๆ ในกรณีชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้  
หรือใช้การไม่ดีเท่าทีควร  หรือถึงเวลาต้องบํารุงรักษาตามระยะเวลา
ใช้งาน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
สํานักปลัด  100,000.-บาท  
กองกิจการสภา    50,000.- บาท 

ค่าวัสดุ รวม 2,215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  อุปกรณ์  เครืองเขียน แบบพิมพ์  
เช่น กระดาษ  ปากกา  สมุดประวัติของบุคลากร  ตรายาง   
แฟ้ม  ชันวางแฟ้ม กระจกวางโต๊ะ  นําดืม ธงชนิดต่างๆ ฯลฯ  
ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ  
สํานักผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
และกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สํานักปลัด   300,000.- บาท 
กองกิจการสภา    70,000.- บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  บัลลาส  สวิตช์ไฟฟ้า รวมทังคัตท์เอ๊าท์ไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ ฯลฯ สําหรับใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ หรือระบบไฟฟ้า ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ   งบประมาณ จํานวน 50,000.-บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 310,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม  
แก้วนํา  ชุดถ้วยกาแฟ  จานรอง  นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ  
ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ  สํานักผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
และกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักปลัด   280,000.- บาท 
กองกิจการสภา    30,000.- บาท 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 880,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ใช้กับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า และเครืองยนต์อืน ๆ เช่น 
นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี  นํามันเครือง  ฯลฯ   
ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ สํานักผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
และกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
สํานักปลัด   800,000.- บาท 
กองกิจการสภา    80,000.- บาท 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์สําหรับใช้ปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพฯ
เช่น สําลีและผ้าพันแผล ออกซิเจน ถุงมือ สายยาง แอลกอฮอล์ ฯลฯ
ตามทีสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินกําหนด

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดหาวัสดุใช้ในการตกแต่งบํารุงรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์
ภายในอาคารและบริเวณอาคารสํานักงานทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ทังภายในภายนอก  ฯลฯ ให้มีความเรียบร้อย 
สวยงามน่าอยู่ เช่น ต้นกล้าไม้ ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ดินปลูก ยาฆ่า
แมลง กระถาง ฯลฯ (สํานักปลัด) 
     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 45,000 บาท
เพือจัดหาวัสดุเครืองแต่งกาย ชุดปฏิบัติงานของบุคลากร
หรือเครืองแบบมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกายของเจ้าหน้าทีท้องถิน   
พ.ศ.  2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk,Compact Disc, Digital Video Disc) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  (Key Board) ฯลฯ 
ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักปลัด  สํานักผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
และกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักปลัด   300,000.- บาท 
กองกิจการสภา    60,000.- บาท 
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง ถังดับเพลิง ท่อดูดตัวหนอน
สายส่งนําดับเพลิง และอุปกรณ์ทีเกียวข้อง
ในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 57,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 57,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าอุปกรณ์  
ค่าบริการรายเดือนระบบสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือได้มาซึงบริการ  และค่าสือสาร
สํานักปลัด  47,000.-บาท
กองกิจการสภา  10,000.-บาท 

งบลงทุน รวม 435,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 435,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ซือเก้าอีทํางาน จํานวน 22,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีทํางาน ชนิดบุนวม มีพนักพิงสูง มีล้อเลือน
มีทีวางแขน จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 4,500.-บาท (ราคาท้องตลาด)
(สํานักปลัด)

ซือเก้าอีบุหนังขาเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 81,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีบุหนังขาเหล็กชุบโครเมียม สามารถปรับสูง-ตําได้
ขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง 61 ซม. x ลึก 69 ซม. x สูง 91 ซม.
จํานวน 18 ตัว ๆ ละ 4,500.-บาท (ราคาท้องตลาด)
(กองกิจการสภา)

ซือชุดโซฟาหนัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชุดโซฟาหนัง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 25,000.-บาท
(ราคาท้องตลาด) (กองกิจการสภา)

ซือตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์และชุดดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์และชุดดับเพลิง
จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 20,000.-บาท (ราคาท้องตลาด)
คุณสมบัติ
-ตู้ทําด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง ขนาด 120x160x50 ซม.
-ภายในตู้มีราวแขวนชุด และชันสําหรับวางอุปกรณ์
-ประตูบานสวิง 2 บานพร้อมกุญแจล็อค เปิด-ปิด
-ขาตังสูง 10 ซม.
(สํานักปลัด)

ซือโต๊ะประชุมผิวเคลือบเมลามีน จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุมผิวเคลือบเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 60 ซม. x ยาว 150 ซม. x สูง 75 ซม. 
จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 4,800.-บาท (ราคาท้องตลาด)
(กองกิจการสภา)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท 
สํานักปลัด จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิว จํานวน 1 หน่วย    
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  11:55:09 หน้า : 14/19



เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  
ราคา 21,000 บาท  สํานักปลัด จํานวน 3 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี  
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
 และ Bluetooth
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท สํานักปลัด จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
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ซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน  
ราคา 16,000 บาท กองกิจการสภา จํานวน 3 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี  
1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
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ซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท สํานักปลัด จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
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ซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 15,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
ราคา 7,900 บาท กองกิจการสภา จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

ซือสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 3 จํานวน 35,000 บาท
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 3 
ราคา 35,000 บาท สํานักปลัด จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน  
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  11:55:09 หน้า : 18/19



งบเงินอุดหนุน รวม 1,400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ ตามโครงการขอรับการอุดหนุนงบ
ประมาณ
เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 400,000 บาท

เพืออุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ ตามโครงการขอรับการอุด
หนุนงบประมาณเพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามโครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอํานาจเจริญ ตามโครงการขอรับ
การอุดหนุนงบประมาณเพือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดอํานาจเจริญ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดอํานาจ
เจริญ

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจ
เจริญ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number One จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปี 2562 สําหรับ
เยาวชนและประชาชน
ชมรม To Be Number One จังหวัดอํานาจเจริญ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 5,780,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,780,400 บาท
งบบุคลากร รวม 4,385,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,385,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,743,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการตําแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกองแผน
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน        
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ   
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองแผน
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  ทังนี  
ให้หมายความรวมถึงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถินระดับกลาง  
ระดับสูง  และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน  ระดับกลาง  
และระดับต้น  สังกัดกองแผนและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,429,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัด
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ       
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกําหนดทีต้องจ่าย สําหรับพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 1,325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และลูกจ้างโครงการ 
ทีปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการในสังกัดกองแผนและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าบริการเข้าเล่ม 
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าแปลเอกสาร 
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ฯลฯ และค่าจ้างทําความสะอาดอืน ๆ 
ในภารกิจของกองแผนและงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ      

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ
ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืมและค่าบริการต่าง ๆ 
ในการเลียงรับรอง 
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม
2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ รวมทัง
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองแผนและงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   
(ฉบับที  3)  พ.ศ.  2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557

โครงการจัดทําตัวชีวัด (KPI) ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําตัวชีวัด (KPI) 
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 290 ลําดับที 74

โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562(นํามาจากแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 286 ลําดับที 64)    

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 285 ลําดับที 62
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2559

โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ หน้าที 289 ลําดับที 73
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 290 ลําดับที 75)

โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ
เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 285 ลําดับที 63)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) ในการจัดทําแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) 
ในการจัดทําแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนเพิมเติม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 285 ลําดับที  61
    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือสร้างความเข้าใจในการจัดทํางบประมาณ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือสร้างความเข้าใจในการจัดทํางบประมาณ เช่น ค่าอาหาร
ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 56 ลําดับที 3

โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด
อํานาจเจริญ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 284 ลําดับที 60)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ซึงอยู่ในความรับผิดชอบและการดูแลรักษาของกองแผน
และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
เช่น ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ฯลฯ  และค่าบํารุงรักษา
สิงก่อสร้างต่าง ๆ ในกรณีชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้   หรือใช้การ
ไม่ดีเท่าทีควร หรือถึงเวลาต้องบํารุงรักษาตามระยะเวลาใช้งาน 
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อุปกรณ์เครืองเขียน แบบพิมพ์  
เช่น กระดาษ ปากกา สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง แฟ้ม  
นําดืม ธงชาติ  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก  
สบู่  นําจืดทีซือจากเอกชน  ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ใช้กับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และเครืองยนต์อืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน 
นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, 
Removable Disk,Compact Disc,Digital Video Disc) 
หัวพิมพ์หรือหมึกพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  
แผงแป้นอักขระ หรือแป้พิมพ์ (Key Board)ฯลฯ 
ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าอุปกรณ์  
ค่าบริการรายเดือนระบบสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือได้มาซึงบริการ  และค่าสือสาร ทีใช้ประจํากองแผน
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
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งบลงทุน รวม 70,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ซือเก้าอีทํางาน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีทํางาน ชนิดบุนวม มีพนักพิงสูง มีล้อเลือน
มีทีวางแขน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500.-บาท (ราคาท้องตลาด)

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก จํานวน 22,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 ตัว
ตัวละ 7,500.-บาท (ราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 9,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 9,400.-บาท
1)  ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา        
2)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย          
3)  การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดือน มกราคม  2561
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน  
ราคา 16,000 บาท กองแผนและงบประมาณ จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี  
1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
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ซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท กองแผนและงบประมาณ
จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
-  เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  20 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  13:32:08 หน้า : 8/8



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 17,023,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง รวม 17,023,800 บาท
งบบุคลากร รวม 9,617,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,617,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,734,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการตําแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกองคลัง  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน 
กองคลัง  3,613,600.- บาท กองพัสดุ  2,966,100.- บาท 
และหน่วยตรวจสอบภายใน  1,154,800.-บาท)     
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 228,300 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ กรณีได้รับการปรับอัตรา
เงินเดือนถึงขันสูงสุดของอัตราเงินเดือน  กองคลัง 10,000.- บาท

2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ทีได้รับสําหรับผู้อํานวยการกองคลัง  และผู้อํานวยการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ  กองคลัง  67,200.-บาท  กองพัสดุ  67,200.-บาท  

3.เพือจ่ายเป็นเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ให้ได้รับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ไม่ตํากว่าข้า
ราชการพลเรือน และเพิมขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตาม มาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  ประกอบประกาศคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงิน
ทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับรองว่าคุณวุฒินันเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง ลงวันที 16 มิถุนายน 2554 
ในสังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
20,000.- บาท
 
4.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการ
ทีมีอัตราเงินเดือนไม่ถึงตามหลักเกณฑ์และระเบียบกําหนด
ทีต้องจ่ายสําหรับข้าราชการกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
กองคลัง 42,600.- บาท    
กองพัสดุ 21,300.- บาท       

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 224,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  สําหรับผู้อํานวยการกองคลัง  
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ทังนี  ให้หมายความรวมถึง
ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถินระดับกลาง  ระดับสูง และตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง และระดับต้น  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
กองคลัง 121,200.-บาท  กองพัสดุ 103,200.-บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่างๆ ในสังกัดกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา   
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,054,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองคลัง  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ  
กองคลัง  706,600.- บาท  กองพัสดุ  348,200.- บาท  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 95,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าที
ในสังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกําหนดทีต้องจ่าย  
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 7,280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,670,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
-เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที กค0402.5/ว 156 ลงวันที 19
กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ (กองพัสดุ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการในสังกัดกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน
และหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
กองคลัง  200,000.-บาท 
กองพัสดุ 100,000.-บาท   
หน่วยตรวจสอบภายใน   20,000.-บาท     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน   พ.ศ.  2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  และหนังสือสังการทีกําหนดไว้ 
(กองคลัง)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจําองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิน (กองคลัง)     

ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
เช่น การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์
สือวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ (กองคลัง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาเอกชนดําเนินการรักษาความปลอดภัย  
ค่าจ้างเหมาตกแต่งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และอืน ๆ ค่าบริการ
กําจัดปลวก, ยุง, มด, หนู, ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าจ้างผู้แสดง, ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของ, ค่าบริการเข้าเล่ม, ค่าถ่ายเอกสาร, 
ค่าแปลเอกสาร, ค่าล้างฟิล์มต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ในภารกิจ
ของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สินและหน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
กองคลัง    30,000.-บาท  
กองพัสดุ   50,000.-บาท  
หน่วยตรวจสอบภายใน 10,000.-บาท
  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญหรือของรางวัลต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญหรือของรางวัลต่าง ๆ  สําหรับการกีฬา   
การละเล่น การจัดงานแสดงต่าง ๆ การประกวดในงานประเพณี
ท้องถิน  การประกวดกิจกรรมผลงานต่าง ๆ รวมตลอดถึงการจัดทํา
ของทีระลึก เครืองหมายตอบแทนผู้ทําคุณประโยชน์แก่ทางราชการ   
ของขวัญของรางวัลสําหรับมอบให้บุคคลหรือคณะบุคคล  เพือเป็น
การแลกเปลียนซึงกันและกันและอืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน 
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
(กองพัสดุ)     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ รวมทัง
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
และหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
กองคลัง  150,000.-บาท  
กองพัสดุ  100,000.- บาท  
หน่วยตรวจสอบภายใน    50,000.- บาท     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์
สํานักงาน, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ  ทีอยู่ในการดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์ของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  
และหน่วยตรวจสอบภายใน ในกรณีชํารุดเสียหาย
ใช้การไม่ได้หรือใช้การไม่ดีเท่าทีควร หรือถึงเวลา
ต้องบํารุงรักษาตามระยะเวลาใช้งาน 
กองคลัง 100,000.-บาท
กองพัสดุ 100,000.-บาท
หน่วยตรวจสอบภายใน 30,000.-บาท

ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เครืองเขียน แบบพิมพ์  
เช่น กระดาษ ปากกา สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง แฟ้ม 
นําดืม ธงชาติ รวมถึงค่าวัสดุแบบพิมพ์ และบัญชีต่าง ๆ และอืน ๆ 
ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  
และหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
กองคลัง    150,000.- บาท  
กองพัสดุ    100,000.- บาท  
และหน่วยตรวจสอบภายใน   50,000.- บาท    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก  
สบู่ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
กองคลัง  20,000.-บาท   
กองพัสดุ    20,000.- บาท  
หน่วยตรวจสอบภายใน    10,000.- บาท     
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันดีเซล  
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง และอืนๆ ทีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สินและหน่วยตรวจสอบ
ภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
กองคลัง   80,000.- บาท  
กองพัสดุ  50,000.- บาท  
หน่วยตรวจสอบภายใน    30,000.- บาท     
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk,  
Digital Video Disk ฯลฯ) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
หมึกสําหรับเติมเครืองพิมพ์ชนิดพ่นหมึก แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์(Keyboard)  และอืน ๆ 
ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  
และหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
กองคลัง  100,000.- บาท  
กองพัสดุ 80,000.- บาท  
หน่วยตรวจสอบภายใน   30,000.- บาท     
      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,170,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
และสถานทีราชการในส่วนทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
รับผิดชอบ    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ   
และสถานทีราชการในส่วนทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
รับผิดชอบ   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
และสถานทีราชการในส่วนทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
รับผิดชอบ  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าส่งธนาณัติ  และอืน ๆ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ (กองคลัง)     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าอุปกรณ์  
ค่าบริการรายเดือนระบบสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือได้มาซึงบริการ  และค่าสือสารทีใช้ประจํากองคลัง
และกองพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง  10,000.-บาท  กองพัสดุ  10,000.-บาท
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งบลงทุน รวม 66,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ซือเก้าอีทํางาน จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีทํางาน ชนิดบุนวม มีพนักพิงสูง มีล้อเลือน
มีทีวางแขน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500.-บาท (ราคาท้องตลาด)
(กองคลัง)

ซือโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 10,000.-บาท (ราคาท้องตลาด)
(กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท กองคลัง จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิว จํานวน 1 หน่วย    
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท กองคลัง จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
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งบรายจ่ายอืน รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าทีราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 277 ลําดับที 29
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 150,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เช่น นําดืม นม กาแฟ ผ้าเย็น ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 210 ลําดับที 8

โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  เช่น ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 210 ลําดับที 9    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 27,522,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 27,522,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,946,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,946,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,796,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการตําแหน่งต่าง ๆ ในสังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน     
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  67,200.-บาท

2. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการในสังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทีมีอัตราเงินเดือนไม่ถึง
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกําหนดทีต้องจ่ายสําหรับข้าราชการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ  21,300.-บาท   
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
ทังนี ให้หมายความรวมถึงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถินระดับกลาง 
ระดับสูง และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถินระดับกลาง
และระดับต้น ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  13:38:32 หน้า : 1/9



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 845,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ     
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 112,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกําหนดทีต้องจ่าย สําหรับพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 22,330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และลูกจ้างโครงการ 
ทีปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการในสังกัดกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,840,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถบัสโดยสาร)
หมายเลขทะเบียน 40-0031 อํานาจเจริญ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2552
 เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัย
รถราชการ
-เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2552 ลงวันที 11 
พฤศจิกายน 2560 เรือง การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

โครงการจัดทําสือเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําสือเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน เช่น การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สือวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าบริการเข้าเล่ม 
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าแปลเอกสาร 
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ฯลฯ และค่าจ้างทําความสะอาดอืน ๆ
ในภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ รวมทัง
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของ  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.อํานาจเจริญ (ซอยวิจารณ์คัพ) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล อบจ.อํานาจเจริญ (ซอยวิจารณ์คัพ)
เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้าที 46 ลําดับที 7

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล "อบจ.อํานาจเจริญคัพ" จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/
ฟุตซอล "อบจ.อํานาจเจริญคัพ" เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้าที 42 ลําดับที1

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพืนทีจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพืนที
จังหวัดอํานาจเจริญ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 229 ลําดับที 16
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
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โครงการวันพระ พัฒนาคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันพระ 
พัฒนาคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าอาหาร 
ค่าวิทยากร เอกสาร แผ่นพับ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 38 ลําดับที 17

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
จังหวัดอํานาจเจริญ เช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 226 ลําดับที 2

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดอํานาจ
เจริญ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดอํานาจเจริญ
เช่น ค่าจัดสถานที ค่าป้าย ค่าเช่าเวที เครืองเสียง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 3) ลําดับที 6

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เยาวชนและประชาชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน เยาวชนและประชาชน เช่น ค่าวัดสุ ค่าอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 226 ลําดับที 4

โครงสัมมนาทางวิชาการโครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ของ อปท.ในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงสัมมนาทางวิชาการ
โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ของ อปท.ในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ
เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้าที 57 ลําดับที 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ซึงอยู่ในความรับผิดชอบและการดูแลรักษาของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
เช่น  ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ฯลฯ  และค่าบํารุงรักษา
สิงก่อสร้างต่าง ๆ ในกรณีชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้  หรือใช้การ
ไม่ดีเท่าทีควร   หรือถึงเวลาต้องบํารุงรักษาตามระยะเวลาใช้งาน 
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 20,440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อุปกรณ์เครืองเขียน  แบบพิมพ์  
เช่น  กระดาษ  ปากกา  สมุดประวัติข้าราชการ  ตรายาง  
แฟ้ม  นําดืม  ธงชาติ   หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ  ทีจําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก  
สบู่  นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน   ใช้กับรถยนต์   
รถจักรยานยนต์  และเครืองยนต์อืน   เช่น  นํามันดีเซล   
นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ ทีจําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
แผ่นหรือจานบันทึข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,
Compact Disc,Digital Video Disc) หัวพิมพ์หรือหมึกพิมพ์     
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)ฯลฯ 
ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาสือวิทยาศาสตร์
เช่น หุ่นจําลอง แผนที อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
งบประมาณ 4,000,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 227 ลําดับที 6     

2.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาสือห้องสมุด
เช่น หมวดเบ็ดเตล็ด หมวดศาสนา หมวดภาษาศาสตร์ ฯลฯ
งบประมาณ 4,000,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 228 ลําดับที 11

3.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสือสร้างการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาด้วยชุดหนังสือมัลติมีเดียเพือการเรียนรู้อย่างต่อเนือง
เช่น สือช่วยส่งเสริมความเข้าใจภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการฟัง
การฝึกออกเสียงอย่างถูกต้อง ฯลฯ งบประมาณ 4,000,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 227 ลําดับที 9

4.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสือการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา เช่น สือการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ 
งบประมาณ 4,000,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 228 ลําดับที 15

5.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสือพัฒนาการเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย เช่น โต๊ะของเล่นคุณหมอ โต๊ะของเล่นชุดครัวเด็กน้อย
 รถผลักดินบล็อกไม้ ฯลฯ งบประมาณ 4,000,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 41 ลําดับที 3

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์  
ค่าบริการรายเดือนระบบสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือได้มาซึงบริการ  และค่าสือสารทีใช้ประจํากองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
       

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  13:38:32 หน้า : 6/9



งบลงทุน รวม 75,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 27,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 เครือง  
- ระดับ XGA          
- ขนาด 2,500 ANSI Lumens 27,700            
1)  เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ          
2)  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP           
3)  ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True          
4)  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา       
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดือน มกราคม  2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท กองการศึกษา จํานวน 3 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิว จํานวน 1 หน่วย    
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 2,170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,170,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดอํานาจเจริญ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
จัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดอํานาจ
เจริญ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงาน
กาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอชานุมาน ตามโครงการประเพณีแห่ยักษ์คุสืบ
สานวัฒนธรรมอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอชานุมาน 
ตามโครงการประเพณีแห่ยักษ์คุสืบสานวัฒนธรรมอําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้าย ค่าอาหาร
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปทุมราชวงศา ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีบุญผะเหวดและของดีปทุมราชวงศา

จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปทุมราชวงศา 
ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญผะเหวดและของดีปทุมราช
วงศา
ประจําปี 2562 เช่น ค่ารางวัลประกวดแข่งขันกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
ค่าป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพนา ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานมรดก
วัฒนธรรมเมืองพนา เนืองในเทศกาลงานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต 
(บุญเดือน 3)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพนา ตาม
โครงการอนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมเมืองพนา เนืองในเทศกาลงาน
นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต (บุญเดือน 3) ประจําปีพุทธศักราช 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองอํานาจเจริญตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรมอําเภอเมืองอํานาจเจริญ

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองอํานาจ
เจริญ
ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปี 2562
เช่น ค่ารางวัลการประกวดกิจกรรม ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอลืออํานาจ ตามโครงการงานประเพณีบุญคูณ
ลานสืบสานวัฒนธรรมอําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอลืออํานาจ ตาม
โครงการงานประเพณีบุญคูณลานสืบสานวัฒนธรรมอําเภอลือ
อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าตอบแทน
การแสดง
ค่าป้าย ค่ารางวัลกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเสนางคนิคม ตามโครงการสืบสานประเพณี
บุญข้าวจีอําเภอเสนางคนิคมจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเสนางคนิคม 
ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจีอําเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปี 2562 เช่น ค่ารางวัลประกวดและแข่งขัน
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอหัวตะพาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงอําเภอหัวตะพาน

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอหัวตะพาน 
ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงอําเภอหัวตะพาน
เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับ
สนุนกิจการการชาดจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนกิจการการชาดจังหวัดอํานาจ
เจริญ
เช่น การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแล้ง สงเคราะห์ผู้ป่วยพิการ ผู้เดือดร้อน ผู้ป่วยติดเตียง 
เด็กทีด้อยโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 52,192,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 52,192,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 52,192,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,192,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 52,192,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.) เชิงรุก (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 29,366,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 29,366,000 บาท
งบลงทุน รวม 29,366,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 29,366,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นทางสายบ้านโนนสูง - บ้าน
แสนสําราญ  อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายบ้านโนนสูง - บ้านแสนสําราญ  
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม.  ระยะทาง 147  ม.  
หนา  0.15 ม.   หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 735.00 ตร.ม.
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  หน้า 165 ลําดับที 142

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นทางสายแยกทางหลวงหมาย
เลข 212 (กม. 82+310) - บ้านนาแต้ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 497,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.82+310)- 
บ้านนาแต้ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 ม.  ระยะทาง 123  ม.  หนา  0.15 ม.
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  738 ตร.ม.
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564) หน้า 125  ลําดับที 62

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายบ้านไร่สีสุก - บ้าน
หนองสามสี  อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายบ้านไร่สีสุก - บ้านหนองสามสี  
อําเภอเสนางคนิคมจังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 147  ม.  
หนา  0.15 ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)หน้า163 ลําดับที 138
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท 
อจ.3007 (กม.ที 17+200) - บ้านคําสร้างบ่อ  อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจ
เจริญ

จํานวน 497,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท อจ.3007 (กม.17+200)-
บ้านคําสร้างบ่อ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 123 ม.
หนา 0.15 ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 171 ลําดับที 153

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายชุมชนสายหลักเดิม - 
บ้านคําเขือนแก้วอําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายชุมชนสายหลักเดิม - บ้านคําเขือนแก้ว
อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา  0.15 ม. 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  710  ตร.ม.  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3)  หน้า  20 ลําดับที 56 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายบ้านเครือซูด - บ้าน
โพนเมืองน้อย  อําเภอลืออํานาจ  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 497,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายบ้านเครือซูด - บ้านโพนเมืองน้อย  
อําเภอลืออํานาจ  จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 123  ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  738 ตร.ม.  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 3)  หน้า 11 ลําดับที  28

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายบ้านจิกดู่ - เชือมถนน
บ้านหนองขุ่น อําเภอหัวตะพาน  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายบ้านจิกดู่ - เชือมถนนบ้านหนองขุ่น 
อําเภอหัวตะพาน  จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม.  ระยะทาง 143  ม.  หนา  0.15 ม.
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  715  ตร.ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3)  หน้า 12 ลําดับที 33
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายบ้านโพนขวาว - บ้าน
นาคู อําเภอหัวตะพาน  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายบ้านโพนขวาว - บ้านนาคู อําเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม.  
ระยะทาง 140  ม.  หนา  0.15 ม. หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม.
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564) เพิมเติม
(ฉบับที 3)  หน้า 13 ลําดับที 35

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายบ้านโพนขวาว-บ้าน
โนนค้อทุ่ง  อําเภอหัวตะพาน  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายบ้านโพนขวาว - บ้านโนนค้อทุ่ง  
อําเภอหัวตะพาน  จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม.  ระยะทาง 143  ม.  หนา  0.15 ม. 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  715  ตร.ม.  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3)  หน้า 13 ลําดับที 34

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายบ้านไร่ - บ้านหนอง
หิน อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 497,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายบ้านไร่ - บ้านหนองหิน  อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม.  
ระยะทาง 123  ม.  หนา  0.15 ม. หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  738 ตร.ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3)  หน้า 10 ลําดับที 24

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายบ้านหนองหิน - บ้าน
ห้วยไร่  อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 497,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายบ้านหนองหิน - บ้านห้วยไร่  อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม.  
ระยะทาง 123  ม.  หนา  0.15 ม. หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  738 ตร.ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3)  หน้า 10 ลําดับที 23
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายแยกทางหลวงหมาย
เลข 202 (กม.ที41+800) - บ้านนาหมอม้า  อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจ
เจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ท4ี1+800)- 
บ้านนาหมอม้า  อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม.  ระยะทาง 122  ม.  
หนา  0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  732 ตร.ม.  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3)  หน้า 12 ลําดับที 30 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายแยกทางหลวงหมาย
เลข 2034 (กม.6+810) - บ้านโคกจักจัน อําเภอชานุมาน  จังหวัดอํานาจ
เจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2034 (กม.6+810)- 
บ้านโคกจักจัน อําเภอชานุมาน   จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม.  ระยะทาง 121  ม.  
หนา  0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  726  ตร.ม.  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3)  หน้า 12ลําดับที 32 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายแยกทางหลวงหมาย
เลข 212 (กม.88+823) - บ้านโคกสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.88+823)- 
บ้านโคกสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม.  ระยะทาง 122  ม.  
หนา  0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  732 ตร.ม.  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3)  หน้า 11 ลําดับที 29 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 499,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 1 แห่ง 
ศูนย์ราชการที 2 (ดงสีบู) ตําบลไก่คํา อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้าที 56 ลําดับที 5
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โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างถนนทีได้รับถ่ายโอนทีอยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 21,900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทีได้รับถ่ายโอน
ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
จํานวน 400 ต้น (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ฉบับที 3)
หน้าที 21 ลําดับที 1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 850,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 850,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการบ่อกําจัดมูลฝอยและสิงปฏิกูลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 850,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการบ่อกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล เพือพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และหน่วยงานทีเกียวข้องในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
เป็นการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา
การดูงาน มีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาบุคคลหรือเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดยเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ (สามารถถัวจ่ายได้
ทุกรายการ)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 260 ลําดับที 1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 41,349,310 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 41,349,310 บาท
งบบุคลากร รวม 13,551,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,551,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,779,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการตําแหน่งต่างๆ ในสังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญรวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน     
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 284,400 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งผู้
อํานวยการกองช่าง  และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งวิศวกรโยธา 8วช  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ  (134,400.-บาท) 

2.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการทีมีอัตรา
เงินเดือนไม่ถึงตามหลักเกณฑ์และระเบียบกําหนดทีต้องจ่าย สําหรับข้า
ราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
(10,000.-บาท)
    
3.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการในสังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  กรณีได้รับการปรับอัตรา
เงินเดือนถึงขันสูงสุดของอัตราเงินเดือน  (40,000.-บาท)
    
4.เพือจ่ายเป็นเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิของข้าราชการกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ให้ได้รับเงินเดือน สิทธิประโยชน์
ไม่ตํากว่าข้าราชการพลเรือน และเพิมขีดความสามารถของบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม มาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  ประกอบประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาจเจริญ 
เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงิน
ทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง ลงวัน 16 มิถุนายน 2554  (100,000.- บาท)     

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 224,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองช่าง 
และเงินประจําตําแหน่งวิศวกรโยธา 8วช องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ ทังนี ให้หมายความรวมถึงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน
ระดับกลาง ระดับสูง  และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน 
ระดับกลาง และระดับต้น     
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,349,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่างๆ ในสังกัดกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา     
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของลูกจ้างประจํา ในสังกัด
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  ตามหลักเกณฑ์
และระเบียบกําหนดทีต้องจ่าย  (10,000.- บาท)

2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําสังกัดกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ปรับอัตราเงินเดือนถึงขัน
สูงสุด (30,000.- บาท)     

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,165,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
และค่าตอบแทนพิเศษ     
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 708,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกําหนดทีต้องจ่าย สําหรับพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 21,977,810 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง และลูกจ้างโครงการ   
ทีปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการในสังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 2,250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าบริการเข้าเล่ม 
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าแปลเอกสาร ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล ฯลฯ และค่าจ้างทําความสะอาดอืน ๆ ในภารกิจของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ  รวมทัง
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ     
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ซึงอยู่ในความรับผิดชอบและการดูแลรักษาของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ เช่น ค่าซ่อมแซม
และบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ และค่าบํารุงรักษาสิงก่อสร้างต่าง ๆ 
ในกรณีชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือใช้การไม่ดีเท่าทีควร   
หรือถึงเวลาต้องบํารุงรักษาตามระยะเวลาใช้งาน 
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 19,617,810 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อุปกรณ์เครืองเขียน แบบพิมพ์  
เช่น  กระดาษ  ปากกา  สมุดประวัติข้าราชการ  ตรายาง  แฟ้ม  
นําดืม ธงชาติ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  บัลลาส  สวิตช์ไฟฟ้า รวมทังคัตท์เอ๊าท์ไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ ฯลฯ สําหรับใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ หรือระบบไฟฟ้า ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ     
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรงไม้กวาด  ผงซักฟอก  
สบู่ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 6,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้, หิน, ปูน, ทราย, สี, แปรงทาสี, 
ตะปู, ค้อน, จอบ, เสียม, อ่างล้างมือ ฯลฯ เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ในการจัดงานกาชาด และงานประเพณี ฮีตสิบสองของจังหวัด
อํานาจเจริญ และสําหรับใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ     
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ค่าวัสดุ  ค่าอะไหล่  
ทีใช้ในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา ยานพาหนะ  เครืองจักรกล 
เครืองสูบนํา และเครืองยนต์อืน  เช่นแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน   
กรองนํามันเครือง  กรองอากาศ  นํากรด  นํากลัน  นํายาแอร์  
ฟิล์มกรองแสง  กันชนรถยนต์  ลวดเชือม ใบตัดไฟเบอร์ ใบหินเจียร
กระดาษทราย ดอกสว่าน ดอกต๊าปเกลียว สายไฟ ขัวแบตเตอรี 
สายพ่วงแบตเตอรี ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุซึงเป็นส่วนประกอบในการดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
เครืองจักรกล และเครืองยนต์อืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ      
 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,217,810 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  ใช้กับรถยนต์   
รถจักรยานยนต์  และเครืองยนต์อืน เช่น นํามันดีเซล   
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ ทีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000,000 บาท
เพือจัดหาวัสดุการเกษตรใช้ในการตกแต่งบํารุงรักษาสวนหย่อมและภูมิ
ทัศน์
สวนพุทธอุทยาน สวนเฉลิมพระเกียรติและรอบ ๆ อาคารสํานักงาน
ทีทําการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ทังภายใน
ภายนอก ฯลฯ ให้มีความเรียบร้อยสวยงามน่าอยู่ และเพือใช้สําหรับ
โครงการบริหารจัดการบ่อกําจัดมูลฝอยและสิงปฏิกูลรวม (ดงสีบู) ตําบล
ไก่คํา อําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ เช่น ต้นกล้าไม้ดอกไม้
ประดับ ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและอุปกรณ์อืน ๆ ดินปลูก ยาฆ่า
แมลง กระถาง จุลินทรีย์เพือย่อยสลายกําจัดไข่แมลงวันและพาหะนํา
โรค กําจัดกลินเหม็น ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   (Diskette,Floppy Disk, 
Removable Disk,Compact Disc,Digital Video Disc) 
หัวพิมพ์หรือหมึกพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ 
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ     

วัสดุสํารวจ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม, 
เครืองมือแกะสลัก เครืองมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ทีจําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าอุปกรณ์  
ค่าบริการรายเดือนระบบสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือได้มาซึงบริการ  และค่าสือสารทีใช้ประจํากองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ   

งบลงทุน รวม 5,820,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,820,400 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ซือเครืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตังพืน ขนาด 2.5 แรงม้า จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตังพืน  
จํานวน 1 เครือง ๆ ละ  13,000.บาท
- ขนาด  2.5  แรงม้า       
1)  เป็นเครืองพ่นยาชนิดตังพืน               
2)  เครืองยนต์เบนซิน               
3)  ขนาดเครืองยนต์ทีกําหนดเป็นขนาดแรงม้าขันตํา
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดือน มกราคม  2561
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ซือเครืองตบดินแบบกระโดด จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองตบดินแบบกระโดด จํานวน 2 เครือง 
เครืองละ 21,000.-บาท 
1)  ใช้เครืองยนต์เบนซิน          
2)  นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม           
3)  แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน          
4)  ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดือน มกราคม  2561

ซือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จํานวน 4,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารถขุดตีนตะขาบ ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 คัน 
คันละ 4,500,000.-บาท
1. เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) 
หมุนได้รอบตัวขนาดทีกําหนดเป็นขนาดกําลังเครืองยนต์ขันตํา        
2. บุ้งกีและความสามารถ              
  1)  มีบุ้งกีพร้อมฟันและ Side Cutter               
  2)  ขนาด 150 แรงม้า ความจุบุ้งกีไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร    
  3)  มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00
 เมตร               
  4)  มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50
 เมตร               
  5)  มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00
 เมตร               
  6)  มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed)ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อ
นาที          
3.  เครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ            
4.  ระบบขับเคลือนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบ
แต่ละข้างสามารถขับเคลือนอิสระได้           
5.  ระบบเครืองล่าง               
  1)  ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต               
  2)  แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อย
กว่า 600 มิลลิเมตร               
  3)  ระยะกึงกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อย
กว่า 2,100 มิลลิเมตร          
6.  นําหนักใช้งาน (Operating Weight)ไม่น้อยกว่า 19,500
 กิโลกรัม           
7.  แรงฉุดลาก (Drawbar pull)ไม่น้อยกว่า 17,000 กิโลกรัม 
8.  ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์          
9.  หลังคากันแดด
แบบ  All Weather Steel Cap with Safety Glass        
10.  อุปกรณ์ประกอบ               
  1)  มิเตอร์บอกชัวโมงการทํางานของเครืองยนต์               
  2)  เกจ์บอกอุณหภูมิเครืองยนต์หรือสัญญาณ               
  3)  เกจ์บอกความดันนํามันเครืองยนต์หรือสัญญาณ               
  4)  เกจ์บอกความดันนํามันไฮดรอลิก               
  5)  เกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท               
  6)  หมวกนิรภัย สําหรับพนักงานขับ 2 ชุด               
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  7)  กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด               
  8)  ไส้กรองอากาศ จํานวน 2 ชุด
  9)  ไส้กรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด             
  10)  ชุดประแจบล็อคสําหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร  
ถึง 26 มิลลิเมตร  พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จํานวน 1 ชุด             
  11)  ชุดประแจปากตายสําหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร  
ถึง 26 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด             
  12)  เครืองมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด             
  13)  มีสัญญาณและอุปกรณ์อืน ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต             
  14)  หนังสือคู่มือจํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบํารุง
รักษา (Operation Manual)  คู่มือการซ่อม (Shop Manual) 
และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)            
หมายเหตุ :  กําลังเครืองยนต์ทีกําหนด จะกําหนดเป็นกําลังทัง
หมด (Gross Power) หรือกําลังสุทธิ (Net Power วัดที  Flywheel) 
ซึงหักกําลังของเครืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแล้วก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์
ในการใช้งาน "กําลัง เครืองยนต์ขันตํา" จึงสามารถเป็นได้ทังขันตํา
ของกําลังทังหมดหรือกําลังสุทธิก็ได้
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดือน มกราคม  2561

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 10 เครือง  
เครืองละ 9,500.-บาท
1)  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย          
2)  เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า          
3)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี          
4)  พร้อมใบมีด
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดือน มกราคม  2561

ซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองทํานําร้อน-นําเย็น ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 1 เครือง

ซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 9,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 9,400.-บาท
1)  ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา        
2)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย          
3)  การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดือน มกราคม  2561
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ครุภัณฑ์โรงงาน
ซือเครืองชาร์จแบตเตอรี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองชาร์จแบตเตอรีรถยนต์ จํานวน 2 เครือง
เครืองละ 30,000.-บาท (ราคาท้องตลาด)
คุณลักษณะเบืองต้น
-เป็นเครืองอัดไฟแบตเตอรีชนิดกรดนํา, กรดเจล ขนาด 12-24 โวลต์
และใช้งานเพิมกระแสไฟสูงเพือสตาร์ทรถยนต์ได้
-กระแสอัดไฟสูงสุด 70 แอมป์ ปรับกระแสไฟในการอัดได้ 4 ระดับ
-เพิมกระแสไฟสูงสําหรับสตาร์ทรถได้ 700 แอมป์
-มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกําลัง, ป้องกันการลัดวงจร, 
ป้องกันการคีบสายผิดขัว
-มีระบบตัวเวลาเพือการชาร์จอย่างรวดเร็ว
-ใช้งานกับไฟฟ้า 220 ไวลท์ 50 เฮิร์ท 1 เฟส
รายละเอียดเพิมเติมอืน ๆ ให้เป็นไปตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญกําหนด

ซือเครืองเชือมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเชือมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 35,000.-บาท (ราคาท้องตลาด)
คุณลักษณะเบืองต้น
-แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า 220 โวลท์
-ความถี/เฟส-50/1 เฮิร์ตช/เฟส
-กําลังไฟฟ้าด้านเข้า 24.5/13 เควีเอ/กิโลวัตต์
-กระแสไฟเชือม AC 45-300 แอมป์
-วัฏจักรทํางาน 40%
-แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ 80 โวลท์
-แรงดันไฟขณะเชือมกําหนด 35 โวลท์
-ใช้ลวดเชือมไฟฟ้าขนาด 2.0-6.0 ตารางมิลลิเมตร
อุปกรณ์ประกอบด้วย
-หัวจับลวดเชือมพร้อมสายเชือม (สีส้ม) ขนาด 35 SQ.MM.
เส้นฝอย 800/0.12 เส้น ความยาว 20 เมตร
-หัวจับสายกราวด์พร้อมสาย (สีดํา) ขนาด35 SQ.MM.
เส้นฝอย 800/0.12 เส้น ความยาว 15 เมตร
-ขัวต่อสายเชือม, สายกราวด์
-หน้ากากเชือมแบบปรับแสงอัตโนมัติแบบสวม 2 อัน
-หน้ากากเชือมกันแสงแบบมือถือ 2 อัน
-ถุงมือหนังนิรภัยขนาด 14 นิว 4 คู่
-ปลอกแขนหนังกันความร้อนขนาดยาว 18 นิว 4 คู่
-เอียมหนังกันความร้อนขนาด 70x100 cm. 4 ชุด
-ลวดเชือมไฟฟ้าขนาด 2.6 mm. จํานวน 4 กล่อง
-ลวดเชือมไฟฟ้าขนาด 3.2 mm. จํานวน 2 กล่อง
-ลวดเชือมไฟฟ้าขนาด 4.0 mm. จํานวน 2 กล่อง
รายละเอียดเพิมเติมอืน ๆ ให้เป็นไปตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริยกําหนด
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ซือบล็อกทดแรงถอดล้อรถบรรทุก จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองบล็อกทดแรงถอดล้อสําหรับรถบรรทุก 
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,000.-บาท (ราคาท้องตลาด)
เป็นระบบเฟืองทด ประกอบด้วย
-มือหมุน
-ตัวต่อลูกบล็อก
-ตัวทดกําลัง
-ลูกบล็อก เบอร์ 21
-ลูกบล็อก เบอร์ 41
รายละเอียดเพิมเติมอืน ๆ ให้เป็นไปตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญกําหนด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท กองช่าง จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิว จํานวน 1 หน่วย    
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบํารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เครืองจักรกล
และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 354 ลําดับที 37  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,828,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 32,828,000 บาท
งบลงทุน รวม 32,828,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 32,828,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 1 แห่ง ศูนย์ราชการที 2 (ดงสีบู)
ตําบลไก่คํา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 56 ลําดับที 4

โครงการปรับปรุงโรงซ่อมเครืองจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

จํานวน 499,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงซ่อมเครืองจักรกลกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 1 แห่ง
ศูนย์ราชการที 2 (ดงสีบู) ตําบลไก่คํา อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้าที 56 ลําดับที 6

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานก่องช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 1 แห่ง
ศูนย์ราชการที 2 (ดงสีบู) ตําบลไก่คํา อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 2) หน้าที 2 ลําดับที 2
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามร่องนํา เส้นทางสาย
บ้านคําเดือย -บ้านเมืองเก่า อําเภอชานุมาน  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามร่องนํา เส้นทางสายบ้านคําเดือย-บ้านเมืองเก่า 
อําเภอชานุมาน  จังหวัดอํานาจเจริญ ขนาด 2-2.40 x 1.80 
ยาว 10 เมตร (ขนาด 2 ช่อง  กว้างช่องละ 2.40 เมตร 
สูงช่องละ 1.80 เมตร ยาว 10 เมตร)   
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และทีแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 3 ลําดับที 1

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In - 
Place recycling เส้นทางสายบ้านบ่อบุ - บ้านเค็งใหญ่  อําเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In - Place recycling 
เส้นทางสายบ้านบ่อบุ - บ้านเค็งใหญ่  อําเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร กว้าง  6.00 เมตร  
ไม่มีไหลทาง  ระยะทาง 135 เมตร 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และทีแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564) เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 4 ลําดับที 5

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.77 + 
200) -บ้านลือ อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 4,356,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.77 + 200)  
-บ้านลือ อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1-1 ม. 
ระยะทาง 924 ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  หน้า 150  ลําดับที 111
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2049 (กม.21 + 
140) - บ้านจานลาน อําเภอพนา  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 9,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2049 (กม.21 + 140)- 
บ้านจานลาน อําเภอพนา  จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00-6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง 
ระยะทาง 2,755 ม.
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  หน้า 156  ลําดับที 123

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 212 (กม.88 + 
447) - บ้านนาวัด อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 212 
(กม.88 + 447) - บ้านนาวัด อําเภอเมือง  
จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. 
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 135 ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  หน้า 116  ลําดับที 44 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายบ้านนิคม  - บ้านภูดานกอย อําเภอปทุมราช
วงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 499,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายบ้านนิคม  - บ้านภูดานกอย อําเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 145  เมตร 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และทีแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 8 ลําดับที 17
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายบ้านศรีสมบูรณ์ - บ้านนาสีดา อําเภอชานุ
มาน จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 499,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายบ้านศรีสมบูรณ์  - บ้านนาสีดา อําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 134  เมตร 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และทีแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 7 ลําดับที 15 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.40 + 
470) - บ้านคําสร้างบ่อ  อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.40 + 470)- 
บ้านคําสร้างบ่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 137  ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที  3) หน้า 9 ลําดับที 21 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.45 + 
382) - บ้านก่อ อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.45 + 382)- 
บ้านก่อ อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 137  ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 9ลําดับที 19

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.46 + 
330) - บ้านทับเมย  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.46 + 330) - 
บ้านทับเมย  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง 
ระยะทาง 137  ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 9 ลําดับที 20 
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.71 + 
836) - บ้านหนองมะเสียง อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 5,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.71 + 836)- 
บ้านหนองมะเสียง อําเภอเมือง  อําเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00-6.00 ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม.  ระยะทาง 1,052 ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 5 ลําดับที 7

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 202- บ้านถ่อนใหญ่ 
อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 2,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 202- บ้านถ่อนใหญ่ 
อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1 เมตร  
ระยะทาง 500 เมตร 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และทีแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  
หน้า 111 ลําดับที 33

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 212  (กม
.97+057) - บ้านหนองทับม้า  อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 499,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 212  (กม.97+057)- 
บ้านหนองทับม้า  อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 135 ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564) หน้า 161 ลําดับที 134
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 212  (กม
.97+550) - บ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 499,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 212  (กม.97+550)- 
บ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 135  ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที  3) หน้า 6 ลําดับที 12

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 212 (กม.61 + 
298) - บ้านหนองแคน อําเภอลืออํานาจ  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 212 (กม.61 + 298)- 
บ้านหนองแคน อําเภอลืออํานาจ  จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 135 ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 8 ลําดับที 18 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2134 (กม
.10+011) อําเภอลืออํานาจ - แยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.70+845) 
อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 499,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2134 (กม.10+011) 
อําเภอลืออํานาจ - แยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม.70+845) 
อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 135 ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 4 ลําดับที 6

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2210  (กม
.10+930) - บ้านคึมน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 499,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling
 เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2210 (กม.10+930)- 
บ้านคึมน้อย   อําเภอหัวตะพาน  จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 162  ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564) หน้า 172  ลําดับที 156
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2210 (กม
.10+915) อ.หัวตะพาน - บ้านหนองนกหอ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจ
เจริญ

จํานวน 499,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2210 (กม.10+915) 
อ.หัวตะพาน - บ้านหนองนกหอ อําเภอลืออํานาจ  
จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. 
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 137  ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 6 ลําดับที 11 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In- 
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2210 (กม.23 + 
939) - แยกทางหลวงชนบท อจ.3007 (กม.ที 15 + 100 ) อําเภอหัว
ตะพาน  จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 3,000,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2210 (กม.23 + 939)- 
แยกทางหลวงชนบท อจ.3007 (กม.ที 15 + 100 ) 
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม.  ระยะทาง 794 ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  หน้า 170  ลําดับที 151

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-
Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 212  (กม
.73+000) - บ้านโพนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In- Place recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 212  (กม.73+000)- 
บ้านโพนเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 135  ม. 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (2561 - 2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 5 ลําดับที 9
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอ เมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 27,477,390 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 27,477,390 บาท
งบกลาง รวม 27,477,390 บาท
งบกลาง รวม 27,477,390 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 7,793,800 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นแก่สถาบันการเงิน 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ทีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญได้กู้เงินเพือดําเนินการจัดตัง
มหาวิทยาลัยมหิดลอํานาจเจริญ ระยะที 2 ตามสัญญากู้เงิน
โครงการสินเชือเพือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ลงวันที 25 กุมภาพันธ์  2552 รวม  81,005,500  บาท   
โดยกําหนดส่งใช้คืน 15 ปี ชําระเงินต้นปีละครัง  ทังนีตามมติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ในคราว
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
สมัยสามัญ สมัยทีหนึง ครังทีสอง ประจําปี 2551   
เมือวันที 13 กุมภาพันธ์ 2551 และโดยความเห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ตามหนังสือที มท 0889.3/
12510 ลงวันที 19 พฤศจิกายน  2551 โดยปีนีเป็นงวดที 10 
(กองคลัง  5,800,000.- บาท) 
   
2. เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้เงินทุนสะสมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
ได้กู้เงิน เพือนําไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณะทีประชาชน
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ในการดําเนินการ
ตามโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. จํานวน 7 โครงการ  
และก่อสร้างท่อเหลียม คสล.จํานวน 1 โครงการ รวม  8 
โครงการรวมเป็นเงินทังสิน  19,938,000 บาท  
ตามสัญญาเลขที 362/2554  ลงวันที  30 พฤศจิกายน 2554 
โดยกําหนดส่งใช้คืน  10 ปี ชําระเงินต้นปีละครัง ทังนีตามมติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ในคราว
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ   
สมัยวิสามัญ  สมัยทีสอง  ประจําปี  พ.ศ. 2554  
เมือวันที  29  มิถุนายน 2554     
โดยปีนีเป็นงวดที 7 (กองคลัง 1,993,800.- บาท)
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้แก่สถาบันการเงิน  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)ทีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญได้กู้เงินเพือดําเนินการจัดตัง
มหาวิทยาลัยมหิดลอํานาจเจริญ ระยะที 2  ตามสัญญากู้เงิน
โครงการสินเชือเพือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ลงวันที  25  กุมภาพันธ์  2552 รวม  81,005,500  บาท   
โดยกําหนดส่งใช้คืน 15 ปี ชําระเงินต้นปีละครัง ชําระดอกเบีย
ต่างหาก ทังนีตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  
ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
สมัยสามัญ   สมัยทีหนึง ครังทีสอง  ประจําปี  2551   
เมือวันที  13  กุมภาพันธ์  2551  และโดยความเห็นชอบ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ  ตามหนังสือที มท 0889.3/
12510 ลงวันที  19  พฤศจิกายน  2551 โดยปีนีเป็นงวดที 10 
(กองคลัง)     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 830,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์
เงือนไข ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
และทีแก้ไขเพิมเติม (กองคลัง)
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด
ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด
ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

สํารองจ่าย จํานวน 11,100,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีจําเป็นไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
และสําหรับช่วยเหลือประชาชนทีได้รับความเดือดร้อน
จากภัยธรรมชาติ เช่น  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแล้ง  ฯลฯ  
ตามความจําเป็นและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 155,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 9 ลําดับที 15

โครงการเงินสมทบกองทุนฟืนฟูสมรรถภาพทีจําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดอํานาจ
เจริญ

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เข้ากองทุนฟืนฟูสมรรถภาพทีจําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดอํานาจเจริญ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 212 ลําดับที 8
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โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ
เจริญ

จํานวน 100,000 บาท

เพือช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจเจริญ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 3 ลําดับที1

ส่งคืนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,952,690 บาท
จ่ายเป็นค่าส่งคืนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน
ทีได้รับการจัดสรรเกินให้แก่กรมการขนส่งทางบก 
เป็นเงิน 7,478,076.44 บาท ทีได้รับการจัดสรรเกิน
ตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2551 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ได้จ่ายคืน
งวดที 1 จํานวน 1,000,000.-บาท และงวดที 2 
จํานวน 1,620,000.-บาท คงเหลือ 4,858,076.44 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ตังแต่ปีงบประมาณ 2562-2564
โดยปีนีเป็นงวดที 3 (กองคลัง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้าที 14 ลําดับที 27

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพของลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญทีจ่าย
ในกรณีลูกจ้าง ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 
หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย (สํานักปลัด)
 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,735,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.) (กองคลัง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองคลัง)  
เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของลูกจ้างประจํา เนืองจากทํางานมานาน
ซึงมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน 
และเงินบําเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2552  (กองคลัง)  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  13:54:27 หน้า : 4/4


