
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม
อําเภอ กําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,111,220 บาท

งบบุคลากร รวม 4,860,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,880,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน1คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานัก
งานปลัดฯ

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานัก
งานปลัดฯ

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานัก
งานปลัดฯ

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานัก
งานปลัดฯ

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,195,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1.ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
4.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 10 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,980,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิ่มตามวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานัก
งานปลัดฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทน
รายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่กําหนดไว้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับที่
ระเบียบกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งาน   ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

งบดําเนินงาน รวม 2,076,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 346,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนตําบลท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่ว
ไป จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
2.ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัตหน้าที่ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือตามที่กฏหมาย
กําหนด จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุกรรมการการ
เลือกตั้ง กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง และผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่ว
ไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้บริหารฯ พนักงานส่วน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่มหนังสือ.ค่าใช้จ่าย
ในด้านอิเล็กทรอนิกส์,ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียม,ค่าลง
ทะเบียน,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,ค่าจัดทํา, ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทํา
ของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นต้น ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1. ค่ารับรอง                             จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร, อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าของขวัญ, ค่าพิมพ์
เอกสาร, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง ทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่ม
บุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักงานปลัดฯ)
2. ค่าเลี้ยงรับรอง                        จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง      ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ ไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารสมาชิก
สภาฯ อปพร. ฯลฯ  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงาน
ปลัดฯ

2. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของผู้บริหารท้อง
ถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,พนักงาน
ส่วนตําบล,พนักงานจ้าง, อสม, หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่, กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน, กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตําบลทุ่งกระพังโหม ฯลฯ เป็น
ต้น        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป (0111) สํานักงานปลัดฯ แผนพัฒนาสี่
ปี 2561-2564 หน้า 170

3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลาในวันสําคัญ
ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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5. ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือตาม
ที่กฎหมายกําหนด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้อง
ถิ่น หรือตามที่กฏหมายกําหนด อีกทั้งการให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง  คู่มือการเลือกต้้ง ป้ายประชา
สัมพันธ์ รวมถึงอุปกรณ์เลือกตั้ง เช่น หีบบัตร เลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่ว
ไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) สํานักงานปลัดฯ

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตาม
หมวดวัสดุและครุภัณฑ์ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคม
ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานัก
งานปลัดฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม แก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา นํ้าดื่ม ฯลฯ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติ
ตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้า รถยนต์ เบาะ
รถยนต์ รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน
เช่น ค่าขนส่งภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานัก
งานปลัดฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลี่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานัก
งานปลัดฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
 และวัสดุ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงาน  ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)สํานักงาน
ปลัดฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น  ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานัก
งานปลัดฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานที่อยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น    ค่า
บริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ในการติดต่อ
ราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร   ทั่ว
ไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ     ค่าดวงตรา ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็น
ต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ หรือ      โทร
สาร ค่าเทเลกซี่ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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งบลงทุน รวม 144,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ ราคา   ตู้ละ4,000 บาท เป็นราคานอก
เหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาดซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989   ลว. 22 มิ.ย.2552 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ แผนพัฒนาสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 191

2.จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ ราคา
ตู้ละ 4,000 บาท เป็นราคานอกเหนือบัญชมาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งไม่
สามารถซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาดซึ่งเป็น
ราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลว
. 22 มิ.ย.2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ แผนพัฒนาสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 191

3.จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบมีพนักพิงและที่วางแขน สามารถ
ปรับระดับขึ้น-ลงได้ ด้านล่างมีล้อสามารถเคลื่อนย้าย
ได้ จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท เป็นราคานอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตาม
ราคาท้องตลาดซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลว. 22 มิ.ย.2552 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่ว
ไป (00111) สํานักงานปลัดฯ แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 192

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา58,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ณ มีนาคม ปี  2560) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ  แผนพัฒนาสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 193

2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 10,400 บาท
เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟ้าฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 120 นิ้ว ราคา 10,400 บาท  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้น
ฐานครุภัณฑ์โฆ่ษณาและเผยแพร่ ณ มีนาคม ปี 2560 )  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่ว
ไป (00111) สํานักงานปลัดฯ แผนพัฒนา สี่ปี 2561 - 2564 หน้า 193
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาองค์กร หรือสถาบันภายนอกประเมินความพึงพอใจและค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน   ทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สํานักงานปลัดฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างท้องถิ่น
ระดับอําเภอ โดยให้อบต.ทุ่งลูกนก เป็นผู้ดําเนินการของอําเภอกําแพง
แสน เช่น ค่าบํารุงรักษา ค่าทําความสะอาด ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์        ค่า
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ที่จําเป็น ตามหนังสืออบต.ทุ่งลูกนก ที่ นฐ 79101.0/ ว
 599 ลว 6 ก.ค. 2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ แผน
พัฒนาสี่ปี2561-2564 หน้า 101

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 575,000 บาท
งบบุคลากร รวม 480,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 480,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิ่มตามวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนตําบลท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่ว
ไป จํานวน 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้บริหารฯ พนักงานส่วน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดประชุมประชาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
สี่ปี และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ตั่้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานัก
งานปลัดฯแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า167

งานบริหารงานคลัง รวม 1,825,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,242,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กอง
คลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับที่
ระเบียบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน   ทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กอง
คลัง
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งบดําเนินงาน รวม 523,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์๋ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุและผู้ควบคุม
งาน   ก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง
และควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงค่าตอบแทนผู้แทนหมู่บ้านที่ได้รับการแต่ง
ตั้งจากอบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ        ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   กอง
คลัง

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสําเนาเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่ม
หนังสือ,ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่า
ธรรมเนียม,ค่าลงทะเบียน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา, ค่า
จัดทําวารสารอบต., ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจําเป็น รวมทั้งค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่าย
จาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง      ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ  ไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน  ราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ    เก้าอื้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม
หมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  กอง
คลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
 และวัสดุ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงาน  ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)      กองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 32,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ค่าภาษี เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่า
ไปรษณีย์             ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโปรแกรมค่านํ้าประปา ,ค่าขยะ ของอบต. รวม
ถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 170

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 350,000 บาท

งบบุคลากร รวม 210,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินค่าครองชีพ
ชั่วคราว  เงินค่าตอบแทนรายเดือน ที่กําหนดไว้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอปพร.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
จาก   อบต.โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (สํานักงานปลัดฯ)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (สํานักงานปลัดฯ) แผนพัฒนา
สี่ปี 2561-2564 หน้า157
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2.ค่าใช้จ่ายในสําหรับตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการดําเนินการ เช่น การตั้งจุด
ตรวจ   จุดสกัด ในช่วงเทศกาลวันสําคัญต่าง ๆ รวมถึงการดําเนินการ
ป้องกันเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในตามนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักงานปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น เติมนํ้ายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ฯลฯ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักงานปลัดฯ)

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1. สายส่งนํ้าดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง
ขนาด1.5 นิ้ว จํานวน 1 ม้วน ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวม
เร็ว ราคา 14,000 บาท และสายส่งนํ้าดับเพลิง
ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 1 ม้วน ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวม
เร็ว ราคา 16,000 บาท ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กําหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาราคาตามท้องตลาด ซึ่งเป็น
ราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลว
 22 มิ.ย. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักงานปลัดฯ) แผนพัฒนาสี่
ปี 2561-2564 หน้า190

2. ท่อดูดนํ้าดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อท่อดูดนํ้าดับเพลิง(ท่อดูดตัวหนอนภายในเนื้อยางมีขดลวด
สปริง) ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1 เส้น ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาราคาตาม
ท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123) (สํานักงานปลัดฯ) แผนพัฒนาสี่
ปี 2561-2564 หน้า 190
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 716,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 716,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 716,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 716,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 536,000
 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.)จํานวน1โรงเรียน ตามหนังสือโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ที่ศธ
.04058.110/32     ลงวันที่ 13 ก.ค. 2560 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้
รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในเเผนการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (สํานักงานปลัดฯ)
2. อุดหนุนครูอัตราจ้าง จํานวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนวัดหนองปลาไหลตามโครงการจ้างครูต่างชาติสอน
ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในเเผนการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
3. อุดหนุนพี่เลี้ยงดูเเลเด็กเล็ก จํานวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงิน    อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ตามโครงการจ้างพี่เลี้ยงดู
เเลเด็กโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผน
การศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,342,000 บาท
งบบุคลากร รวม 570,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 570,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครู เงินค่าตอบ
แทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลว 4 ก.ค
.60 จํานวน 2 ตําแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ดูเเลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุุนทั่วไป ปรากฏในเเผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถม
ศึกษา (00212)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในเเผนงานการ
ศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา (00212)

งบดําเนินงาน รวม 722,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ เเละพนักงานจ้างทั่ว
ไป เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ เเละ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับให้เป็นไปตามกฎหมาย เเละระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา (00212)
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง      ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก เเละค่าใช้จ่ายๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา (00212)

2. โครงการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครอง
เเละ   นักเรียน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเเผนงานการ
ศึกษา (00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถม
ศึกษา (00212) (สํานักงานปลัดฯ)      แผนพัฒนาสี่
ปี 2561-2564 หน้า 94

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 196,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง
ปลาไหล สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 08393.3/ว1918 ลงวัน
ที่ 16 มิ.ย. 2552) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0893.3/ว1867 ลว. 9 ก.ค. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา (00212)

4. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 6,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เเผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนเเละประถมศึกษา (00212)

5. โครงการทัศนศึกษา จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการทัศนศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนประถม
ศึกษา (00212) (สํานักงานปลัดฯ) แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 93

6. โครงการไหว้ครู จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการไหว้ครู ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนประถม
ศึกษา (00212) (สํานักงานปลัดฯ)แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 103

7. โครงการลอยกระทง จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนประถม
ศึกษา (00212) (สํานักงานปลัดฯ) แผนพัฒนาสี่
ปี 2561-2564 หน้า 102

ค่าวัสดุ รวม 442,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น การดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว เเฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา (00212)

วันที่พิมพ์ : 17/5/2562  13:51:50 หน้า : 14/29



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เเปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม เเก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา นํ้าดื่ม ฯลฯ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
เเละประถมศึกษา (00212)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 332,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละ
โรงเรียนสังกัด สพฐ เขตพื้นที่
ดังนี้ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล เป็นจํานวนเงิน 75,000 บาท
2.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
) จํานวน 1 โรงเรียน เป็นเงินจํานวน 257,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3301 ลว
 14  มิ.ย. 60 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในเเผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา (00212)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เเผ่นบันทึกข้อมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เเละอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละ
ครุภัณฑ์ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
เเผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรือนเเละประถม
ศึกษา (00212)

วัสดุการศึกษา จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุที่เกี่ยวกับการศึกษา (โดยถือปฏิบัติตามหมวด วัส
ดุเเละครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงิน    อุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในเเผนการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา (00212)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อสื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4 ด้าน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจัดซื้อสื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4 ด้าน เช่น เครื่องเล่นกลางแจ้ง เครื่องเล่น
ในร่ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา (00212) (สํานักงานปลัดฯ) แผนพัฒนา
สี่ปี 2561-2564 หน้า 187

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,277,000 บาท

งบบุคลากร รวม 732,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 732,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับที่
ระเบียบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 50,000 บาท  ที่สมควรได้รับให้เป็นไปตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่มหนังสือ ,ค่าใช้จ่าย
ในการด้านอิเล็กทรอนิกส์. ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียม,ค่าลง
ทะเบียน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ,ค่าจัดทําวารสารอบ
ต.,ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก, ค่าจ้างทําของ,ค่าเช่าที่ดิน, ค่าเช่าทรัพย์สิน ,ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ และค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง     ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ   เก้าอื้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง        ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม
หมวดวัสดุและครุภัณฑ์    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/  ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข (00221)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
 และวัสดุ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)   กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 360,000 บาท

งบบุคลากร รวม 330,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 330,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิ่มตามวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนการสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์(00232) สํานักงานปลัดฯ

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

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนตําบลท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่ว
ไป จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่สมควรได้รับให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) สํานักงานปลัดฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,588,500 บาท

งบบุคลากร รวม 822,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 822,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  กองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบล ที่ควรได้รับที่
ระเบียบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  กองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  กองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  กองช่าง
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งบดําเนินงาน รวม 518,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 50,000 บาท  ที่สมควรได้รับให้เป็นไปตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะชุมชน (00241) กองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) กองช่าง 

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ , ค่าใช้
จ่ายในการด้านอิเล็กทรอนิกส์. ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียม, ค่า
ลงทะเบียน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ,ค่าจัดทําวารสาร
อบต. ,ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก,ค่าจ้างทําของ , ค่าเช่าที่ดิน, ค่าเช่าทรัพย์สิน , ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ และค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รวมถึงจ้างเหมาลงหินคลุก/ลูกรัง ภายในหมู่บ้าน ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ    เก้าอื้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง        ค่าภาษี ค่าติดตั้่ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตาม
หมวดวัสดุและครุภัณฑ์  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อุปกรณ์
ที่     เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) กองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้า รถ
ยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่งภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) กองช่าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ชุมชน(00241) กองช่าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
 และวัสดุ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) กองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ชุมชน  (00241) กองช่าง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) กองช่าง
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งบลงทุน รวม 248,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตู้เก็บเอกสารบานเลี่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้ ราคา4,000 บาท เป็นราคานอกเหนือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหา
ตามราคาท้องตลาดซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลว. 22 มิ.ย.2552 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน (00241) กองช่าง แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 194

2. ตู้เก็บเอกสารบานเลี่อนกระจกสูง จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
สูง ขนาด118X45.7X183 
เซนติเมตร  จํานวน 1 ตู้ ราคา  7,000 บาท เป็นราคานอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตาม
ราคาท้องตลาดซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลว. 22 มิ.ย.2552 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะชุมชน (00241) กองช่าง  แผนพัฒนาสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 194

3. จัดซื้อเก้าทํางาน จํานวน 17,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบมีพนักพิงและที่วางแขน สามารถ
ปรับระดับขึ้น-ลงได้ ด้านล่างมีล้อสามารถเคลื่อนย้าย
ได้ จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท เป็นราคานอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตาม
ราคาท้องตลาดซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลว. 22 มิ.ย.2552 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง  แผนพัฒนาสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 195

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241) กองช่าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงทางสาธารณะ,ค่าปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า, ค่าปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงาน  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241) กองช่าง
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งานไฟฟ้าถนน รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคม
ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) กองช่าง

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอกําแพง
แสน ในการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) กองช่าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นการดัด
แปลง ซ่อมแซม ต่อเติมครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของ   อบต. เช่น จ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือค่า
ใช้จ่ายอย่างอื่น     ที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (00244) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถังรอง
รับขยะ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมค่า
ใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ       ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00251) สํานักงานปลัดฯ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหรือส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอลกําแพง
แสน 79 คัพ รวมถึงการแข่งขันกีฬารายการอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) สํานักงาน
ปลัดฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ขนบ
ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอาทิเช่น วันสงกรานต์, วันเข้า
พรรษา ,วันลอยกระทง, ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) สํานักงานปลัดฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ,สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ,หรือ
พระบรมวงศานุวงศ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเทิดทูนปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, พระบรม
วงศานุวงศ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) สํานัก
งานปลัดฯ

3. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตําบล
ทุ่งกระพังโหม ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (00263) สํานักงานปลัดฯ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,461,200 บาท

งบลงทุน รวม 4,461,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,461,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณบ้านนางโสภา หงี่อ้น 
หมู่ที่ 3

จํานวน 329,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณบ้านนาง
โสภา หงี่อ้น ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 108 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
กระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00312) กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นบ้านนางเกศสิรี ตรี
สุคนธ์ หมู่ที่ 4

จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้น
บ้านนางเกศสิรี  ตรีสุคนธ์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก 0.00-0.50 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 640.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
กระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00312) กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นปากทางทับมะเขือ ถึง 
บ้านนายวินัย เนียมพันธ์ หมู่ที่ 4

จํานวน 457,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้น
ปากทางทับมะเขือ ถึงบ้านนายวินัย เนียมพันธ์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก 0.00-0.50 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 595.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
กระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณซอย 3 ทุ่งหนองปลา
ไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอําพร โทงแก้ว) หมู่ที่ 5

จํานวน 705,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ
ซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหล  ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอําพร โทง
แก้ว) ขยายกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 800 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00312) กองช่าง
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณซอยเทพนคร 5 หมู่ที่ 1 จํานวน 132,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายุุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณซอยเทพ
นคร 5 ขยายกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
กระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง

โครงการซ่อมแซมถนนปากทางแยกบ้านนางส้มลิ้ม เรืองวร หมู่ที่ 3 จํานวน 26,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม (Overlay) ถนนปากทางแยกบ้านนาง
ส้มลิ้ม เรืองวร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะ
ทางยาว 30 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (00312) กองช่าง

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ ซอยเทพนคร 4 - 
5 หมู่ 1

จํานวน 435,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณซอยเทพ
นคร 4-5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร ไหล่ทางหินคลุก0.00-0.50 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อประปา
ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 88 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
กระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00312) กองช่าง

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณบ้านนายโฉม ขยัน
งาน หมู่ที่ 1

จํานวน 148,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณบ้านนาย
โฉม ขยันงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทางยาว 40 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ประปา ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 40 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
กระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นวัดหนองขาม ถึง บ้าน
นางเทียน บุตรดี หมู่ที่ 4

จํานวน 493,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เส้นวัดหนอง
ขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 125 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก 0.00 - 0.50 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า  625.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
กระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง
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โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เส้นแยกอู่ซิ้มเชื่อมต่อ
ตําบลวังนํ้าเขียว (สายบ้านนายสวัสดิ เดชป้อง) หมู่ที่ 7

จํานวน 1,077,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เส้นแยกอู่ซิ้ม
เชื่อมต่อตําบลวังนํ้าเขียว (สายบ้านนายสวัสดิ เดชป้อง) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 365 ตารางเมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,190.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
กระพังโหมกําหนด     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 569,400 บาท และจากเงินรายได้จํานวน 507,600 บาท ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (00312) กองช่าง

โครงการปรับปรุงหูช้างระบายนํ้า ข้างโรงงาน LNR หมู่ที่ 5 จํานวน 9,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหูช้างระบายนํ้า ข้างโรงงาน LNR 
ประตูขนาดกว้าง 1 เมตร หูช้างข้างละ 2 เมตร หนา 0.20 เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) กองช่าง

โครงการเปิดถนนสาธารณะ เส้นบ้านนายวินัย ประทุมทอง หมู่ที่ 3 จํานวน 157,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดถนนสาธารณะ เส้นบ้านนายวินัย ประทุม
ทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง
ยาว 160 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งกระพังโหมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00312) กองช่าง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าเช่าที่ดิน   ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321) สํานักงานปลัดฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น พันธุ์
พืช ปุ๋ย ยา วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321) สํานักงานปลัดฯ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,255,000 บาท

งบบุคลากร รวม 400,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 400,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเดือนประจําปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) กองช่าง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330)        งานกิจการประปา (00332) กองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(00330) งานกิจการ
ประปา (00332)  กองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 1,770,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 40,000 บาท ที่สมควรได้รับให้เป็นไปตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) กองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิก ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) กองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจ
กการประปา เช่น ค่าขึ้น - ลง ซัมเมอร์ส ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าเป่าบ่อ
บาดาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)  กองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง     ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00332) งานกิจการ
ประปา (00332) กองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ เช่น แม็คเนติก ลูกลอย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานประปา ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น        ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) กองช่าง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปา เช่น ท่อ
นํ้าประปา กาว ข้องอ ก๊อกนํ้า ข้อต่อ และอุปกรณ์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งาน
กิจการประปา (00332)กองช่าง
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารกรอง
นํ้า สําหรับอุปโภค - บริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งาน การพาณิชย์ (00330)งานกิจการประปา (00332) กองช่าง

วัสดุอื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นํ้า ,มิเตอร์ไฟฟ้า ,ฯลฯ และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330)งานกิจการประปา (00332) กองช่าง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชําระค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับหอถังนํ้าประปา
และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนํ้าประปา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)  กองช่าง

งบลงทุน รวม 85,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าชนิดใต้นํ้า (ซัมเมอร์ส) จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่้อเครื่องสูบนํ้าชนิดใต้นํ้า (ซัมเมอร์ส) ดังนี้
1. ซัมเมอร์ส ขนาด 5 แรงม้า (Three Phase) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1
 ชุด ชุดละ 55,000 บาท
2. ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า (Single Phase) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1
 ชุด ชุดละ 30,000 บาท
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัด
นครปฐม หรือราคาท้องตลาดตามลําดับแล้วแต่กรณี) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332
)  กองช่าง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,739,080 บาท

งบกลาง รวม 4,739,080 บาท
งบกลาง รวม 4,739,080 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว 22 ม.ค
. 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ 2553) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,871,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)
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สํารองจ่าย จํานวน 675,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือจํา
เป็น  เร่งด่วน ตามความเหมาะสม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท
เพื่อสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบล (สปสช.)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราฃการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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