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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิก
ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 51,546,358.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 17,210,494.26 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,083,950.36 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 105,847.44 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 1,635,040.50 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 27,271,897.95 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 4,162,359.66 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 491,708.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 248,889.49 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 893,414.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 87,292.60 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,155,550.90 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 7,232,683.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 45,000.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 15,066,498.20 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 3,513,896.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,781,855.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,770,607.20 บาท

งบลงทุน จํานวน 445,140.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 555,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 45,000.00 บาท



(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,069,300.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,567,434.53 2,038,000.00 2,559,870.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,011,366.16 445,500.00 505,300.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 280,231.21 350,000.00 350,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,052,990.00 1,000,000.00 1,050,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 16,195.89 60,000.00 76,190.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,928,217.79 3,893,500.00 4,541,360.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,390,618.72 17,796,600.00 18,458,640.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,390,618.72 17,796,600.00 18,458,640.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,695,059.00 8,309,900.00 8,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,695,059.00 8,309,900.00 8,000,000.00
รวม 30,013,895.51 30,000,000.00 31,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,794,978.00 4,889,280.00 5,612,380.00

งบบุคลากร 8,159,310.00 10,385,320.00 10,845,820.00

งบดําเนินงาน 5,205,417.18 7,709,200.00 8,052,700.00

งบลงทุน 2,067,943.00 6,094,200.00 5,481,100.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 793,516.50 902,000.00 988,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 20,041,164.68 30,000,000.00 31,000,000.00

รวม 20,041,164.68 30,000,000.00 31,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,720,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 355,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,464,800

แผนงานสาธารณสุข 1,400,600

แผนงานสังคมสงเคราะห 499,500

แผนงานเคหะและชุมชน 5,634,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 515,000

แผนงานการเกษตร 100,000

แผนงานการพาณิชย 2,517,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,612,380

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,536,320 525,000 1,969,000 7,030,320

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,880,320 0 0 1,880,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,656,000 525,000 1,969,000 5,150,000

งบดําเนินงาน 2,447,000 50,000 662,000 3,159,000

    ค่าตอบแทน 552,000 50,000 387,000 989,000

    ค่าใช้สอย 1,200,000 0 80,000 1,280,000

    ค่าวัสดุ 295,000 0 165,000 460,000

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 0 30,000 430,000

งบลงทุน 1,454,000 0 57,000 1,511,000

    ค่าครุภัณฑ์ 1,454,000 0 57,000 1,511,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

                                             รวม 8,457,320 575,000 2,688,000 11,720,320

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 210,000 210,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 210,000 210,000

งบดําเนินงาน 60,000 60,000

    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

งบลงทุน 85,600 85,600

    ค่าครุภัณฑ์ 85,600 85,600

                                             รวม 355,600 355,600
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 0 1,009,100 1,009,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,009,100 1,009,100

งบดําเนินงาน 0 736,700 736,700

    ค่าตอบแทน 0 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 0 332,400 332,400

    ค่าวัสดุ 0 344,300 344,300

งบลงทุน 0 31,000 31,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 31,000 31,000

งบเงินอุดหนุน 688,000 0 688,000

    เงินอุดหนุน 688,000 0 688,000

                                             รวม 688,000 1,776,800 2,464,800



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 780,600 780,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 780,600 780,600

งบดําเนินงาน 610,000 610,000

    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 325,000 325,000

    ค่าวัสดุ 235,000 235,000

งบลงทุน 10,000 10,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000

                                             รวม 1,400,600 1,400,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 369,500 369,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 369,500 369,500

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                                             รวม 499,500 499,500



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 854,300 0 0 854,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 854,300 0 0 854,300

งบดําเนินงาน 617,000 100,000 650,000 1,367,000

    ค่าตอบแทน 92,000 0 0 92,000

    ค่าใช้สอย 360,000 0 600,000 960,000

    ค่าวัสดุ 155,000 100,000 50,000 305,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 0 10,000

งบลงทุน 3,113,500 0 0 3,113,500

    ค่าครุภัณฑ์ 360,500 0 0 360,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,753,000 0 0 2,753,000

งบเงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000

    เงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000

                                             รวม 4,584,800 400,000 650,000 5,634,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 30,000 150,000 180,000

    ค่าใช้สอย 30,000 150,000 180,000

                                             รวม 30,000 150,000 180,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบลงทุน 515,000 515,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 515,000 515,000

                                             รวม 515,000 515,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

                                             รวม 100,000 100,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 592,000 592,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 592,000 592,000

งบดําเนินงาน 1,710,000 1,710,000

    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

    ค่าวัสดุ 300,000 300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,200,000 1,200,000

งบลงทุน 215,000 215,000

    ค่าครุภัณฑ์ 215,000 215,000

                                             รวม 2,517,000 2,517,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,612,380 5,612,380

    งบกลาง 5,612,380 5,612,380

                                             รวม 5,612,380 5,612,380



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,720,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 355,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,464,800

แผนงานสาธารณสุข 1,400,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 499,500

แผนงานเคหะและชุมชน 5,634,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 515,000

แผนงานการเกษตร 100,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,517,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,612,380

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,000,000

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอกําแพงแสน

ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,000,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ขอ 6. ใหนายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงิน
ขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม



ขอ 7. ใหนายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายอนุชา  กุลดิลก)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ)

ตําแหนง นายอําเภอกําแพงแสน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
อําเภอ กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,299,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,772,066.17 1,818,136.91 2,277,532.43 1,850,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 26,383.94 25,826.92 22,159.10 28,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 146,575.00 221,489.00 266,873.00 160,000.00 62.50 % 260,000.00
     อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 870.00 0.00 100.00 % 870.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,945,025.11 2,065,452.83 2,567,434.53 2,038,000.00 2,559,870.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,416.20 1,726.60 2,386.20 1,000.00 130.00 % 2,300.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,359.75 23,378.75 20,649.00 35,000.00 14.29 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 304,415.00 361,180.00 331,030.00 320,000.00 9.38 % 350,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

9,750.00 1,600.00 1,550.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,520.00 1,340.00 1,010.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ -3,770.00 1,266.00 392.00 3,000.00 16.67 % 3,500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 94,740.00 15,628.00 589,538.96 15,000.00 100.00 % 30,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

47,910.00 55,760.00 50,850.00 55,000.00 9.09 % 60,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

4,000.00 9,700.00 9,500.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 4,800.00 4,000.00 2,000.00 100.00 % 4,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 530.00 460.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 463,840.95 476,909.35 1,011,366.16 445,500.00 505,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 402,044.45 250,263.17 280,231.21 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 402,744.45 250,263.17 280,231.21 350,000.00 350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 929,834.00 1,159,509.00 1,052,990.00 1,000,000.00 5.00 % 1,050,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 929,834.00 1,159,509.00 1,052,990.00 1,000,000.00 1,050,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 8,020.00 0.00 100.00 % 8,020.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 20,000.00 81,400.00 0.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 8,175.00 0.00 100.00 % 8,170.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,000.00 81,400.00 16,195.89 60,000.00 76,190.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,545,106.80 8,105,499.03 8,062,588.40 7,500,000.00 9.33 % 8,200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,395,835.58 2,590,217.03 2,948,368.20 2,900,000.00 3.45 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 234,389.91 185,227.74 242,152.50 250,000.00 -4.00 % 240,000.00
     ภาษีสุรา 748,957.40 789,890.54 0.00 760,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,611,013.55 1,903,543.26 3,086,559.22 1,500,000.00 100.00 % 3,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาภาคหลวงแร 16,270.55 33,217.28 23,332.37 15,000.00 33.33 % 20,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 29,532.10 28,337.28 27,945.03 50,000.00 -46.00 % 27,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,896,045.00 4,010,274.00 2,983,010.00 4,817,600.00 -17.83 % 3,958,640.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 1,020.00 7,574.00 16,663.00 1,000.00 900.00 % 10,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,478,170.89 17,653,780.16 17,390,618.72 17,796,600.00 18,458,640.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

3,635,535.00 7,387,807.00 7,695,059.00 8,309,900.00 -3.73 % 8,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,635,535.00 7,387,807.00 7,695,059.00 8,309,900.00 8,000,000.00
รวมทุกหมวด 23,875,150.40 29,077,621.51 30,013,895.51 30,000,000.00 31,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,559,870 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 2,299,000 บาท

ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยูในขายที่ต้องชําระภาษี  เนื่องจากเปนปแรกที่ดําเนิน
การจัดเก็บ

ภาษีป้าย จํานวน 260,000 บาท

ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยูในขายที่ต้องชําระภาษีประมาณการไว้สูงกวาปที่ผาน
มา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 870 บาท

ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยูในขายทีต้องชําระภาษี ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผาน
มา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 505,300 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,300 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปทีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

จํานวน 9,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทากับปที่ผาน
มา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องคาดวาจะจัดเก็บได้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่่องจากคาดจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา   เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดจะจัดเก็บได้เทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทากับปที่ผาน
มา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,050,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 1,050,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 76,190 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 8,020 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา
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คาขายแบบแปลน จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทากับปที่ผาน
มา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 8,170 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,458,640 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บได้สูงกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 240,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้น้อยกวาปที่
ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทากับปที่ผาน
มา

คาภาคหลวงแร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 27,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้น้อยกวาปที่
ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 3,958,640 บาท

ประมาณการไว้ต่่กวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้น้อยกวาปที่ผาน
มา
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คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูงกวาปที่ผาน
มา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 8,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้น้อยกวาปผาน
มา

วันที่พิมพ : 2/9/2562  09:42:12 หน้า : 4/4



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 115,200 -25 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,267,664 1,195,200 1,195,200 1,166,800 2.47 % 1,195,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,952,384 1,879,920 1,879,920 1,880,320 1,880,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,721,459 1,654,410 1,246,637 1,630,000 5.52 % 1,720,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 83,885 84,000 84,000 100,000 0 % 100,000

เงินประจําตําแหนง 163,800 168,000 168,000 200,000 0 % 200,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 838,920 858,480 668,040 600,000 0 % 600,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม

วันที่พิมพ : 2/9/2562  09:42:34 หน้า : 1/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 54,660 46,140 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,868,064 2,819,550 2,212,817 2,566,000 2,656,000
รวมงบบุคลากร 4,820,448 4,699,470 4,092,737 4,446,320 4,536,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 350,000 28.57 % 450,000

คาเชาบ้าน 0 0 7,000 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 32,700 45,420 50,200 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 32,700 45,420 57,200 452,000 552,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 225,133.96 278,184.93 531,672.22 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 500,000 0 % 500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,850 3,775 3,300 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,036 15,289.6 2,472 30,000 0 % 30,000

2. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร 262,378 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

2.โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง และกลุมตาง ๆ

0 0 0 300,000 0 % 300,000

3. คาใช้จายในงานรัฐพิธี 2,000 59,288 24,510 0 0 % 0

3.การจัดงานรัฐพิธี และเทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย พระบรมวงศศานุวงศ

0 0 0 50,000 0 % 50,000

4. คาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ 8,897 0 0 0 0 % 0

4. คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือตามที่
กฏหมายกําหนด

0 0 0 0 100 % 200,000

5. คาใช้จายศูนยข้อมูลจัดซื้อ - จัดจ้างท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

0 74,707.46 0 0 0 % 0

5. คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกําหนด

0 0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,813.45 117,256.09 122,480 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 554,108.41 548,501.08 684,434.22 1,100,000 1,200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,344 61,532 19,590 75,000 0 % 75,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,230 0 2,192 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,997 9,131 19,818 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 38,600 2,300 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 290,195.74 310,644.87 82,365.7 110,000 0 % 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,456 2,674 3,324 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 26,408 16,980 9,430 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 449,230.74 403,261.87 136,719.7 295,000 295,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 276,940.86 266,656.96 267,026.08 300,000 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท 5,496.42 5,635.69 4,044.65 10,000 300 % 40,000

คาบริการไปรษณีย 0 1,000 1,500 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 45,716.88 27,721.02 33,815.24 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 328,154.16 301,013.67 306,385.97 370,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 1,364,193.31 1,298,196.62 1,184,739.89 2,217,000 2,447,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1. ตู้(เหล็ก)เก็บเอกสารชนิด 2 บาน 0 0 0 16,500 -100 % 0

1.จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 16,000

1.จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 ตู้ 

0 0 5,350 0 0 % 0

1.จัดซื้อโตะทํางาน 8,000 0 0 0 0 % 0

2.จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 17,500 0 0 0 0 % 0

2.จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 ตู้

0 0 6,206 0 0 % 0

2.โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไร้สาย 0 0 0 0 100 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

3.จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว 0 0 10,500 0 0 % 0

โตะผู้บริหาร 0 0 84,400 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 868,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 42,500 0 0 % 0

2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า 0 0 13,100 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

1. อางล้างจาน 0 5,790 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 0 0 0 21,000 -100 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 46,000

1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * 
(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว) ราคาเครื่อง
ละ 22,000 บาท    
จํานวน 2 เครื่อง    

0 44,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * 
(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว) ราคา 
29,000 บาท  
จํานวน 1  เครื่อง 

0 29,000 0 0 0 % 0

2.เครื่องพิมพ Multifunction 0 0 0 0 100 % 8,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 7,100 0 0 0 0 % 0

1.รถขยะเปลี่ยนแปลงเป็นรถบรรทุกน้ํา 
พร้อมอุปกรณ

0 0 0 0 100 % 498,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,600 78,790 162,056 37,500 1,454,000
รวมงบลงทุน 32,600 78,790 162,056 37,500 1,454,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0 0 20,000 0 0 % 0

รายจายอื่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,217,241.31 6,076,456.62 5,459,532.89 6,730,820 8,457,320
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 243,360 270,000 4.81 % 283,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 216,840 230,000 5.22 % 242,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 460,200 500,000 525,000
รวมงบบุคลากร 0 0 460,200 500,000 525,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 40,000 0 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,270 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 4,270 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดประชุมประชาคม 0 0 0 50,000 -100 % 0

1.โครงการจัดประชุมประชาคม 31,402 0 0 0 0 % 0

๑.โครงการจัดประชุมประชาคม  0 5,827 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,402 5,827 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 31,402 5,827 4,270 100,000 50,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 31,402 5,827 464,470 600,000 575,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 767,248 705,122 943,033 1,413,000 -9.2 % 1,283,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 29,693 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 23,770 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 246,000 234,870 288,720 472,000 31.36 % 620,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 33,420 26,506 30,120 50,000 -52 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,112,438 996,191 1,303,873 1,977,000 1,969,000
รวมงบบุคลากร 1,112,438 996,191 1,303,873 1,977,000 1,969,000

วันที่พิมพ : 2/9/2562  09:42:34 หน้า : 8/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

6,400 48,800 130,900 220,000 36.36 % 300,000

คาเชาบ้าน 36,000 25,452 36,000 69,000 4.35 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,540 5,390 7,170 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 48,940 79,642 174,070 304,000 387,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 139,100 128,800 134,500.9 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100,000 -60 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 8,800 20,000 0 % 20,000

๑. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 3,840 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,450 0 700 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 145,550 132,640 144,000.9 140,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,833.5 46,067 79,679.5 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 17,730 9,000 122.22 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 50,662.47 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,528 0 3,456 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุคอมพิวเตอร 24,390 21,870 34,400 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 77,751.5 67,937 185,927.97 154,000 165,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 3,556.16 3,834.36 3,246.94 12,000 -16.67 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 11,026 6,862 5,096 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 14,582.16 10,696.36 8,342.94 32,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 286,823.66 290,915.36 512,341.81 630,000 662,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1. ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 
2 หลัง

0 0 0 7,000 -100 % 0

1. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไร้สาย 0 0 0 0 100 % 6,000

1.จัดซื้อโตะทํางาน 4,500 0 0 0 0 % 0

2. ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
หลัง

0 0 0 7,000 -100 % 0

2.จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 14,000 0 0 0 0 % 0

3.จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 7,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 0 0 18,832 0 0 % 0

โตะผู้บริหาร 0 0 19,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 46,000

1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * 
(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว) ราคาเครื่อง
ละ 22,000 บาท    
จํานวน 2 เครื่อง

0 44,000 0 0 0 % 0

1.เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,000

2.จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร      0 18,600 0 0 0 % 0

3.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED ขาวดํา
แบบ Network 
แบบที่ 1 (35 หนา/นาที)

0 15,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษี ข้อมูลและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,500 77,600 38,432 314,000 57,000
รวมงบลงทุน 25,500 77,600 38,432 314,000 57,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,424,761.66 1,364,706.36 1,854,646.81 2,921,000 2,688,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,673,404.97 7,446,989.98 7,778,649.7 10,251,820 11,720,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 7,958 2,413.19 % 200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 7,958 210,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 7,958 210,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 30,000 0 % 30,000

2. คาใช้จายสําหรับตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 20,864 0 0 0 0 % 0

2.คาใช้จายในสําหรับตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 0 21,864 21,864 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,864 21,864 21,864 30,000 30,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 9,000 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,000 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 20,864 30,864 21,864 50,000 60,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1. กล้องวงจรปิด 0 0 0 383,300 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

1. จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคารสถานที่
2. ขวานดับเพลิง
3. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 
ปอนด

27,500 0 0 0 0 % 0

1. สายสงน้ําดับเพลิง 0 0 26,200 0 0 % 0

2. ทอดูดน้ําดับเพลิง 0 0 6,900 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

1. ไฟกระพริบไฟเตือน 0 0 0 0 100 % 85,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,500 0 33,100 383,300 85,600
รวมงบลงทุน 27,500 0 33,100 383,300 85,600

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 48,364 30,864 54,964 441,258 355,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 48,364 30,864 54,964 441,258 355,600
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 699,240 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 692,000 -0.58 % 688,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 699,240 692,000 688,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 699,240 692,000 688,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 699,240 692,000 688,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 251,340 528,000 22.94 % 649,100

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 108,000 108,000 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 12,000 12,000 36,000 0 % 36,000

เงินเดือนพนักงานถายโอน 0 229,948 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 349,948 371,340 888,000 1,009,100
รวมงบบุคลากร 0 349,948 371,340 888,000 1,009,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

2. โครงการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผู้
ปกครองและนักเรียน

0 5,000 4,520 3,000 0 % 3,000

3. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 196,000 196,000 309,200 -6.4 % 289,400

4. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 500 3,900 % 20,000

5. โครงการทัศนศึกษา 0 0 0 1,000 -100 % 0

6. โครงการไหว้ครู 0 0 1,000 1,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,318 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผู้
ปกครองและนักเรียน

3,450 0 0 0 0 % 0

โครงการวันขึ้นปใหม 1,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 2,500 0 0 0 0 % 0

โครงการวันพอแหงชาติ 1,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการวันแมแหงชาติ 1,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวันไหว้ครู 1,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

196,200 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 207,468 201,000 201,520 334,700 332,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000 8,658 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,656 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

คาอาหารเสริม (นม) 307,701.26 284,983.32 299,215.6 332,000 -5.33 % 314,300

วัสดุคอมพิวเตอร 3,000 0 7,390 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 68,000 68,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 335,357.26 372,983.32 393,263.6 362,000 344,300
รวมงบดําเนินงาน 542,825.26 573,983.32 594,783.6 756,700 736,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

1. อางล้างจาน 0 5,790 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 23,000
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2.เครื่องพิมพ Multifunction 0 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,790 0 0 31,000
รวมงบลงทุน 0 5,790 0 0 31,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 531,700 687,280 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 531,700 687,280 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 531,700 687,280 0 0 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,074,525.26 1,617,001.32 966,123.6 1,644,700 1,776,800
รวมแผนงานการศึกษา 1,074,525.26 1,617,001.32 1,665,363.6 2,336,700 2,464,800

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 410,380 419,400 445,620 476,000 4.75 % 498,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 243,360 248,880 108,000 216,000 0 % 216,000
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 30,540 12,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 731,740 740,820 607,620 758,000 780,600
รวมงบบุคลากร 731,740 740,820 607,620 758,000 780,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 119,290 161,350 118,444 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 6,447 6,009 10,000 0 % 10,000

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,206 0 0 0 0 % 0

2.โครงการพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุข

0 0 66,239 140,000 0 % 140,000

3.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 5,310 55,000 0 % 55,000
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4. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการสงเสริมกิจการสาธารณสุข 0 6,200 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 34,560 39,910 130,640 130,000 -76.92 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 161,056 213,907 326,642 445,000 325,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,307.5 7,487 14,320 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 18,000 11.11 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 162,292.85 182,000 -17.58 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 8,450 668 14,900 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 14,757.5 8,155 191,512.85 265,000 235,000
รวมงบดําเนินงาน 175,813.5 222,062 518,154.85 760,000 610,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1. ตู้ (เหล็ก) เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0 0 0 11,000 -100 % 0

1.ตู้บานเลื่อนทึบ 0 0 0 0 100 % 4,000

2. ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 0 0 0 3,500 -100 % 0

2.โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไร้สาย 0 0 0 0 100 % 6,000

โตะผู้บริหาร 0 0 19,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 16,885 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,885 0 19,600 14,500 10,000
รวมงบลงทุน 16,885 0 19,600 14,500 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 0 41,250 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 41,250 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 41,250 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 924,438.5 962,882 1,186,624.85 1,532,500 1,400,600
รวมแผนงานสาธารณสุข 924,438.5 962,882 1,186,624.85 1,532,500 1,400,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 320,640 350,000 5.57 % 369,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 320,640 350,000 369,500
รวมงบบุคลากร 0 0 320,640 350,000 369,500
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. อบรม/ศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุุ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 130,000 130,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 320,640 480,000 499,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 320,640 480,000 499,500

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 289,663 396,180 263,280 450,000 33.4 % 600,300

เงินประจําตําแหนง 10,613 28,451 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 378,660 389,433 407,220 200,000 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 57,420 53,515 48,420 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 736,356 867,579 760,920 704,000 854,300
รวมงบบุคลากร 736,356 867,579 760,920 704,000 854,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 9,000 24,000 36,000 38,500 9.09 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,970 6,600 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,970 30,600 36,000 88,500 92,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,580 26,215 49,800 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 170,000 -11.76 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 2,600 5,880 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,450 46,945 8,530 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 23,030 75,760 64,210 380,000 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,915 25,740 25,002 30,000 0 % 30,000
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วัสดุกอสร้าง 0 0 37,273.25 50,000 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 5,995 4,140 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 50,327.86 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 17,100 19,250 19,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 36,015 50,985 136,243.11 185,000 155,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 3,373.23 5,712.23 4,253.27 12,000 -16.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,373.23 5,712.23 4,253.27 12,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 75,388.23 163,057.23 240,706.38 665,500 617,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1. ตู้ (เหล็ก) เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0 0 0 11,000 -100 % 0

1. ตู้เก็บเอกสารบานเลี่อนกระจก ขนาด 4 
ฟุต

0 0 4,000 0 0 % 0

1. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไร้สาย 0 0 0 0 100 % 6,000

2. ตู้เก็บเอกสารบานเลี่อนกระจกสูง 0 0 7,000 0 0 % 0

3. จัดซื้อเก้าทํางาน 0 0 17,500 0 0 % 0

โตะผู้บริหาร 0 0 19,600 0 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

1.สวานโรตารี่ 0 0 0 0 100 % 8,500
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ป้ายซอย 0 0 60,000 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครื่องรับวิทยุชนิดแบงกลุม 0 0 0 480,000 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพระบบดิจิตอล 0 0 0 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

1.ล้อวัดระยะ 0 12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * 
(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว) ราคา 
29,000 บาท  
จํานวน 1  เครื่อง 

0 29,000 0 0 0 % 0

1. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา แบบ Network สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

0 0 0 53,000 -100 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 46,000

เครื่องพิมพMultifunction  แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

0 7,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

กระจกมุมสะท้อน 0 0 6,000 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 23,255 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 30,000 -100 % 0

1.ปรับปรุงอาคาร/สํานักงานอบต.ทุงกระพัง
โหม

0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 48,700 137,355 577,500 360,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

1.กอสร้างอาคารประสงค 0 0 0 0 100 % 2,753,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

162,200 0 0 0 0 % 0

คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 184,000 0 230,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 162,200 184,000 0 230,000 2,753,000
รวมงบลงทุน 162,200 232,700 137,355 807,500 3,113,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 973,944.23 1,263,336.23 1,138,981.38 2,177,000 4,584,800
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 82,095 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 82,095 100,000 100,000 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 82,095 100,000 100,000 100,000 100,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1. ไฟกระพริบโซลาเซลล 0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 300,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 300,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 26,763.94 254,777.7 53,026.5 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 200,000 50 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 26,763.94 254,777.7 53,026.5 200,000 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 26,763.94 254,777.7 53,026.5 200,000 300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 108,858.94 354,777.7 153,026.5 600,000 400,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 624,348 614,802.5 551,839.5 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 640,000 -6.25 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 624,348 614,802.5 551,839.5 640,000 600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 45,300 48,500 32,500 60,000 -16.67 % 50,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 46,000 0 45,600 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 91,300 48,500 78,100 60,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 715,648 663,302.5 629,939.5 700,000 650,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 715,648 663,302.5 629,939.5 700,000 650,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,798,451.17 2,281,416.43 1,921,947.38 3,477,000 5,634,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2.โครงการวันเด็กแหงชาติ 31,610 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจการสาธารณสุข(วันผู้สูง
อายุ)

0 0 5,400 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,610 0 5,400 0 0
รวมงบดําเนินงาน 31,610 0 5,400 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 31,610 0 5,400 0 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 31,610 0 5,400 0 0
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใช้จายในการแขงขันกีฬา 0 26,964 0 25,000 20 % 30,000

1.คาใช้จายในการแขงขันกีฬา 15,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,000 26,964 0 25,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 15,000 26,964 0 25,000 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 15,000 26,964 0 25,000 30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

0 10,950 12,902 0 0 % 0

1. คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการ
อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

0 0 0 50,000 0 % 50,000
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1.คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานของ
ไทย

28,150 0 0 0 0 % 0

2. คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวฯ,สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี,หรือ
พระบรมวงศานุวงศ หรือที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย

0 0 0 0 100 % 100,000

2. คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ,สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ,หรือ
พระบรมวงศานุวงศ หรือที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมเทิดทูนปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย      

0 0 13,710 100,000 -100 % 0

2.คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวฯ,สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถฯ,หรือพระบรมวงศานุวงศ หรือที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเทิดทูนปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย

92,741 0 0 0 0 % 0

3. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 99,680 0 0 % 0

3.โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้สูงอายุ 84,715 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 205,606 10,950 126,292 150,000 150,000
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รวมงบดําเนินงาน 205,606 10,950 126,292 150,000 150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 205,606 10,950 126,292 150,000 150,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 220,606 37,914 126,292 175,000 180,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการลาดยางแอสฟัสตติก จากแยก
โลตัสเอ็กเพรส สุดถนน ซอย 4

0 0 0 0 100 % 495,000

2. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 
  

303,800 0 0 0 0 % 0

4. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 
  

0 496,000 0 0 0 % 0

5. คาจ้างเหมาวางทอระบายน้ํา หมูที่ 2 400,000 0 0 0 0 % 0

6. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 
   

0 93,000 0 0 0 % 0

โครงกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. 
เส้นบ้านนางจันที ตรีแจมจันทร หมูที่ 4

0 0 0 324,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างเขื่อนกันดินเริ่มจากหนอง
ปลาไหล - หนองตาล บริเวณคลองระบาย
น้ําบ้านหนองแหน หมูที่ 6

0 0 0 860,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนคสล. เส้นบ้านนายอํา
พร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบอ
มะกรูด หมูที่ 5

0 0 0 413,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. บริเวณบ้านนางโสภา หงี่อ้น หมูที่ 3

0 0 318,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. เส้นบ้านนางสมจันทร จันทา หมูที่ 3

0 0 0 429,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. เส้นบ้านนายสมนึก อรุณเลิศ หมูที่ 4

0 0 0 498,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. เส้นปากทางทับมะเขือ ถึง บ้านนาย
วินัย เนียมพันธ หมูที่ 4

0 0 434,500 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทางเข้าบ้านนายประยูร 
ถิ่นโพธิ์วงษ หมูที่ 3

0 0 0 498,200 -100 % 0

โครงการจ้างเหมากําจัดวัชพืช  หมูที่  1 0 40,800 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมากําจัดวัชพืช  หมูทีุ่  3 0 92,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. บริเวณ ซอยเทพนคร 4 - 5 หมู 1

0 0 404,900 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. เส้นนางประนม จันทา (แยกบ้านนาง
ส้มลิ้ม เรืองวร) หมูที่ 3

0 0 0 344,600 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. เส้นวัดหนองขาม ถึง บ้านนางเทียน 
บุตรดี หมูที่ 4

0 0 465,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเปิดถนนใหมเลียบคลอง พร้อมลง
หินคลุกจากบ้านอ.ศิริ แกนสุข ถึงบ้านนาย
เยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมูที่ 4

0 0 0 259,500 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก 
ขนาด 40 ซม. จากบ้านดร.ธงชัย มาลา ถึงคู
ระบายน้ํา นายสําเลียง มัจฉา หมูที่ 4

0 0 0 379,000 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 703,800 722,300 1,622,400 4,027,400 515,000
รวมงบลงทุน 703,800 722,300 1,622,400 4,027,400 515,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 703,800 722,300 1,622,400 4,027,400 515,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 703,800 722,300 1,622,400 4,027,400 515,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0 24,960 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 24,960 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 24,960 0 100,000 100,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 24,960 0 100,000 100,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 24,960 0 100,000 100,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 241,980 260,000 6.15 % 276,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 320,000 -12.5 % 280,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 40,000 -10 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 241,980 620,000 592,000
รวมงบบุคลากร 0 0 241,980 620,000 592,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 40,000 0 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 9,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,000 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 83,400 23,500 28,500 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 4,364 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 51,500 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 83,400 23,500 84,364 160,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,260 19,895 19,800 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 144,379 119,210.5 94,432 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 30,000 166.67 % 80,000

วัสดุอื่น 0 34,450 59,400 30,000 233.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 152,639 173,555.5 173,632 230,000 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 906,043.44 928,448.39 999,929.15 1,015,000 18.23 % 1,200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 906,043.44 928,448.39 999,929.15 1,015,000 1,200,000
รวมงบดําเนินงาน 1,142,082.44 1,125,503.89 1,266,925.15 1,455,000 1,710,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใต้น้ํา (ซัมเมอรส) 85,000 55,000 55,000 125,000 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใต้น้ํา (ซัมเมอรส) 0 0 0 0 100 % 215,000

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใต้น้ํา(ซัมเมอรส) 0 0 0 85,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,000 55,000 55,000 210,000 215,000
รวมงบลงทุน 85,000 55,000 55,000 210,000 215,000

รวมงานกิจการประปา 1,227,082.44 1,180,503.89 1,563,905.15 2,285,000 2,517,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,227,082.44 1,180,503.89 1,563,905.15 2,285,000 2,517,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 112,139 90,655 95,278 120,000 16.67 % 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 4,042 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 2,619,900 2,744,900 3,306,000 20.99 % 4,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 548,000 604,800 758,400 5.49 % 800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 0 0 0 72,000 0 % 72,000

สํารองจาย 34,327.75 0 0 265,979 -17.14 % 220,380

รายจายตามข้อผูกพัน 150,000 150,000 150,000 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 0 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

160,000 190,000 200,000 216,901 6.04 % 230,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 270,870 0 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 727,336.75 3,598,555 3,794,978 4,893,322 5,612,380
รวมงบกลาง 727,336.75 3,598,555 3,794,978 4,893,322 5,612,380
รวมงบกลาง 727,336.75 3,598,555 3,794,978 4,893,322 5,612,380

รวมแผนงานงบกลาง 727,336.75 3,598,555 3,794,978 4,893,322 5,612,380
รวมทุกแผนงาน 14,429,619.09 17,903,386.62 20,041,164.68 30,000,000 31,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม

อําเภอ กําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,457,320 บาท

งบบุคลากร รวม 4,536,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,880,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน จํานวน
12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหาร ไดแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินได ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,195,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกบุคคลดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
2. คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
3. คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
4. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,656,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,720,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป และ
เงินเพิ่มตามวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวที่กําหนดไวตามระเบียบที่เกี่ยวของตาม
กฏหมาย เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับตามที่
ระเบียบกําหนด เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหาร
ทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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งบดําเนินงาน รวม 2,447,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 552,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 450,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปของพนักงาน
สวนตําบล) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป  จํานวน 250,000 บาท
    เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมาย และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั่้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
2. คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ ในการเลือก
ตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือตามที่กฏหมาย
กําหนด จํานวน 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
ของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)สํานักงานปลัดฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหารฯ พนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111
) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร, คาเย็บหนังสือเขาเลมหนังสือ,คาใชจายใน
การดานอิเล็กทรอนิกส,คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียม,
คาลงทะเบียน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจัดทํา
คาใชจายตาง ๆ ที่มีความจําเปน รวมทั้งคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จางทําของ คาเชาที่ดิน คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110)งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1. คารับรอง                                        จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม,คาของขวัญ,คาพิมพ
เอกสาร,คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง ทั้งคาบริการและ
คาใชจายอื่น ที่จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง การตอนรับบุคคล กลุม
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111) สํานักงานปลัดฯ
2.คาเลี้ยงรับรอง                                    จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจายเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหารสมาชิกสภาฯ อป
พร. ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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2.โครงการเพิ่มศักยภาพผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง และกลุมตาง ๆ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของผูบริหาร
ทองถิ่น, สมาชิกสภาทองถิ่น, กํานัน, ผูใหญบาน, ผูชวยผูใหญบาน, พนักงาน
สวนตําบล,พนักงานจาง,อสม,หรือเจาหนาที่สาธารณสุขใน
พื้้นที่,กลุมสตรีแมบาน, กลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบลทุงกระพังโหม ฯลฯ เปน
ตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) หนาที่ 170 ลําดับที่ 9

3.การจัดงานรัฐพิธี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย พระบรมวงศศานุวงศ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการตาง ๆ รวมถึงงานเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย พระบรมวงศศานุวงศ ไดแก คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงหรีด และพวงมาลา ในวันสําคัญตาง ๆ ฯลฯ
 ตลอดจนคาใชจายในการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนาที่ 114 ลําดับที่ 1

4. คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือตามที่
กฏหมายกําหนด

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร
ทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งการใหความรวมมือใน
การประชาสัมพันธ การรณรงค เชน กระดาษตอเนื่อง คูมือการเลือก
ตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ รวมถึงอุปกรณการเลือกตั้ง เชน หีบบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมเเซมเเละบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว เเฟ้ม 
โตะเกาอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง
คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
เเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)
สํานักงานปลัดฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ  เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
โคมไฟฟ้า ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละ
ครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน  แปรงไมกวาด เขง 
ผาปู โตะ ถวยชาม เเกวน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําดื่ม ฯลฯ ซึ่งรวมถึง
คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน โดยถือ
ปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.2559ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111
) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะ เชน เเบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล เพลา หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต เบาะรถ
ยนต ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คา
ติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248
ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

วันที่พิมพ : 2/9/2562  09:43:01 หนา : 6/56



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงเเละหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปนตน ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาเเละเผยเเพร เชน กระดาษ
เขียน โปสเตอร พูกัน สี ฟลม ฟลมสไลด เเถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี 
คาติดตั้ง เปนตน โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน เเผนบันทึกขอมูล (CD -
 ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เเละอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง
กับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน 
เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
เเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
เเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงาน
ปลัดฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสํานักงาน เเละสถานที่อยูในความดูเเลของ
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน
เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
เเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111
) สํานักงานปลัดฯ
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใชติดตอ
ราชการ หมายถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย เชน คาฝากสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไป
รณียอากร คาเชาตูไปรษณีย เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน โทรภาพ หรือ
โทรสาร คาเทเลกซี่ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ รวม
ถึงคาใชจายเพื่อใหไดรับบริการและคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

งบลงทุน รวม 1,454,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,454,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิงและที่วางแขน สามารถปรับ
ระดับขึ้น-ลงได ดานลางมีลอสามารถเคลื่อนยายได จํานวน 4ตัว ราคาตัว
ละ 4,000 บาท เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ซึ่งไมสามารถซื้อไดมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไว
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาดซึ่ง
เปนราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 
ลว 22 มิ.ย.2552 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 125 ลําดับที่ 3
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2.โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไรสาย จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทแบบเคลื่อนที่ไรสาย จํานวน 3 เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
- หนาจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว
- ความละเอียดไมต่ํากวาระดับ HD+(720x1480 พิกเซล)
- หนวยความจํา (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- หนวยความจําแรม (ROM) ขนาดไมนอยกวา 16 GB พรอมรองรับหนวย
ความจําภายนอกแบบ microSD 
- รองรับการเชื่อมตอ Wi - Fi และ Bluetooth
- รองรับการใชเครือขายตั้งแต 3 G  ขึ้นไป 
- แบตเตอรรี่ความจุไมนอยกวา  3000 mAh
เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถซื้อได
มาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งเปนราคาประหยัด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.22/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น4ป(พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 125 ลําดับที่  4

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 868,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล  จํานวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับ
เคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ  ดังนี้
1. เปนกระบะสําเร็จรูป
2. หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ปงบประมาณ 2561 เมื่อเดือน
ธันวาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 126 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน     ดังนี้้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
ดีกวา ดังนี้
    1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
    ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก  
    ขนาดไมนอยกวา 2GB
    2) มีหนวยประมวลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
    ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาคความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW ดีกวา แบบติดตั้้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั่้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น4 ป(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
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เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 125 ลําดับที่ 1

2.เครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี ได)
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200X 600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซนต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับA4, Letter, Legal เเละ Custom
ตั่้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริ
หารทัวไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น4 ป(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 125 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1.รถขยะเปลี่ยนแปลงเปนรถบรรทุกน้ํา พรอมอุปกรณ จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนแปลงรถขยะเปนรถบรรทุกน้ํา พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 คัน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ลําดับที่ 6

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ เพื่อจายเปนคา
จางเหมาองคกร หรือสถาบันภายนอกประเมินความพึงพอใจ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 575,000 บาท
งบบุคลากร รวม 525,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 525,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป และ
เงินเพิ่มตามวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไปที่สมควรไดรับ ใหเปนไปตามกฏหมาย  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานทั่วไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหารฯ พนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,688,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,969,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,969,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,283,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปเเละ
เงินเพิ่มตามวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําเเหนง ของพนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับตามที่
ระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 620,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบเเทนพนักงานจางตามภารกิจ เเละพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ เเละพนักงานจางทั่ว
ไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
กองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 662,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 387,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบเเทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจเเละพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบเเทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)ใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ เเละ
พนักงานจางทั่วไป ที่ควรไดรับเปนไปตามกฏหมายเเละระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
2. คาตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางเเละการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจายเปนคาตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเเละการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ รวมถึงคาตอบเเทนผูเเทนหมูบานที่ไดรับการเเตงตั้ง
จากอบต. ใหรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) กองคลัง

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
ทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
กองคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร สําเนาเอกสาร,คาเย็บหนังสือเขาเลมหนังสือ คาใช
จายในดานอิเล็กทรอนิกส,คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียม,
คาลงทะเบียน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจัดทําวารสารอบ
ต.,คาใชจายตาง ๆ ที่มีความจําเปน รวมทั้ง คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาจางทําของ คาเชาที่ดิน คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการตาง ๆ
 และคาเบี้ยประกันตาง ๆ เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113) กองคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ
กาว แฟ้ม โตะ เกาอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน
เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
กองคลัง
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล เพลา หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต เบาะ
รถยนต ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
กองคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษาเขียน
โปสเตอร พูกัน สี ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุ
ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน 
เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง(00113) กองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ รวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท
คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
กองคลัง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย เชน คาฝากสงไปรณีย คาไปรณีย คาธนาณัติ
 คาดวงตราไปรณียอากร คาเชาตูไปรณีย เปนตน ตั้งจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
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งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไรสาย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทแบบเคลื่อนที่ไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
- หนาจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว
- ความละเอียดไมต่ํากวาระดับ HD+(720x1480 พิกเซล)
- หนวยความจํา (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- หนวยความจําแรม (ROM) ขนาดไมนอยกวา 16 GB พรอมรองรับหนวย
ความจําภายนอกแบบ microSD 
- รองรับการเชื่อมตอ Wi - Fi และ Bluetooth
- รองรับการใชเครือขายตั้งแต 3 G  ขึ้นไป 
- แบตเตอรรี่ความจุไมนอยกวา  3000 mAh
เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถซื้อได
มาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งเปนราคาประหยัด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.22/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 127 ลําดับที่  2

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 46,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
ดีกวา ดังนี้
    1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
    ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
    ขนาดไมนอยกวา 2GB
    2) มีหนวยประมวลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
    ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาคความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW ดีกวา แบบติดตั้้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั่้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง 
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 127 ลําดับที่ 3
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1.เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง ราคาละเครื่องละ 2,500
 บาท   
คุณลักษณะดังนี้
- กําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 AV (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113) กองคลัง ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองส้วนทองถิ่น  4 ป (พ.ศ.2561-2564
) หนาที่ 127 ลําดับที่ 1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 355,600 บาท

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

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกนภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินคาครองชีพชั่ว
คราว เงินคาตอบแทนรายเดือนที่กําหนดไวตามระเบียบที่เกี่ยวของตาม
กฏหมาย เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานป้องกนภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) สํานัก
งานปลัดฯ
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปของพนักงาน
สวนตําบล) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมาย และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกนภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ 
2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนอปพร. จํานวน 10,000 บาท ที่ไดรับการ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่จากอบต. โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกนภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับใชในการดําเนินการ เชน การตั้งจุดตรวจ จุด
ตรวจ จุดสกัด ในชวงเทศกาลวันสําคัญตาง ๆ รวมถึงการดําเนินการป้องกัน
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในตามนโยบายตาง ๆ เปนตน
ตั้งจายจายเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120)งาน
ป้องกนภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-
2564) หนาที่ 156 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน เติมน้ํายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ฯลฯ 
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปน
ตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120
) งานป้องกนภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
สํานักงานปลัดฯ

งบลงทุน รวม 85,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,600 บาท
ครุภัณฑอื่น

1. ไฟกระพริบไฟเตือน จํานวน 85,600 บาท

เพื่้อเปนคาจัดซื้อไฟกระพริบไฟเตือน ติดตั้งหมูที่ 2 รายละเอียดดังนี้
1. ป้ายลดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย (ไฟกระพริบไฟเตือน)  จํานวน 2
 ป้าย ในราคาชุด 26,750 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดกลองป้าย 90X120X2.5 cm ผนึกดวยสติกเกอร 
- แผงโซลาเซลลโมโนฯ 15 วัตต
- แบตเตอรรี่ SLA 12 V 15 Ah
- เสาเหล็ก 3 นิ้ว สูง 2.5-3 ม. พรอมติดตั้ง
2. ป้ายเขตโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย (ไฟกระพริบไฟเตือน)
จํานวน 2 ป้าย ในราคาละ 16,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดกลองป้าย 60X60X2.5 CM ผนึกดวยสติกเกอร
- ขนาดป้ายหาเหลี่ยม 60X60 ผนึกดวยสติกเกอร
- หลอดLED  Ultrabright ไมนอยกวา 160 ดวง พรอมปลอกเลนส
กันน้ํา/กระแทก
- แผงโซลาเซลลโมโนฯ 15 วัตต
- แบตเตอรรี่ SLA 12 V 15 Ah
- เสาเหล็ก 3 นิ้ว สูง 2.5-3 ม. พรอมติดตั้ง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป พ.ศ.(2561-2564
) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หนาที่ 123 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 688,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 688,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 688,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 688,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 508,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศธ040458.110/110 
ลงวันที2่6 ก.ค. 62  "ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น" ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211
) สํานักงานปลัดฯ
2. อุดหนุนครูอัตราจาง จํานวน 120,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ตามโครงการจางครูสอนตางชาติสอน
ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) สํานัก
งานปลัดฯ
- เปนตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564
) หนาที่ 98 ลําดับที่ 10
3. อุดหนุนพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก จํานวน 60,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
ใหกับโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ตามโครงการจางพี่เลี้ยงดูแลเด็ก โรงเรียนวัด
หนองปลาไหล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนการศึกษา (00210
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) สํานักงานปลัดฯ
- เปนตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561- 2564
) หนาที่ 98 ลําดับที่ 11
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,776,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,009,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,009,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 649,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนสวัสดิการสําหรับขาราชการครู เงินคาตอบแทน
เงินเพิ่มคาครองชีพ ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว1326 ลว 4 ก.ค. 60 จํานวน 2
 ตําแหนง  ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานระดับกอนวัยเรียนประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางผูดูแลเด็ก พนักงานจางทั่วไป  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 108,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได 216,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)สํานักงานปลัดฯ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,000 บาท ปรากฏ
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 24,000 บาท ในแผนงานการศึกษา (00210
) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ

งบดําเนินงาน รวม 736,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เงินประโยชนตอบเเทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ เเละพนักงานจางทั่วไป 
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบเเทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)
ใหกับพนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจางตามภารกิจ เเละพนักงานจาง
ทั่วไปที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมายเเละระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210)งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
สํานักงานปลัดฯ
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ค่าใช้สอย รวม 332,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจยในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายตาง ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจายจาก
เงินรายได (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานัก
งานปลัดฯ

2. โครงการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผูปกครองและนักเรียน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ผูปกครองและนัก
เรียน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ
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3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 289,400 บาท

1. สนับสนุนคาอาหารกลางวัน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลา
ไหล จํานวน 181,300 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล สําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน จํานวน 37 คน อัตรามื่้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (วิธีขั้นตอนในการ
เบิกหักผลักสงเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาใหปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
) สํานักงานปลัดฯ 
2. สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) จํานวน 62,900 บาท เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท (วิธีขั้นตอนในการเบิกหักผลักสง
เงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
) สํานักงานปลัดฯ 
3. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 45,200 บาท เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งแตอายุ 3-5 ป ดังนี้
- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ ป
- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
(วิธีขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ 
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4. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในสําหรับกิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาติ  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) หนาที่ 104 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ 

ค่าวัสดุ รวม 344,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึกพิมพฺ ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โตะ เกาอี้ ฯลฯ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน แปรง ไมกวาด เขง ผาปู โตะ 
ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําดื่ม ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตาม
หมวดวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 314,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน สังกัด สพฐ. เขตพื้นที่ ดังนี้้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองปลาไหล เปนจํานวนเงิน 70,900 บาท
2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาฃั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 1 โรงเรียน เปนจํานวนเงิน 243,400 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลว 19 มิ.ย. 61  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงาน
ปลัดฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง
คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย.2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบลงทุน รวม 31,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 23,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่อง 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
ดีกวา ดังนี้
    1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
    ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาด
    ไมนอยกวา 2GB
    2) มีหนวยประมวลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
    จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาคความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW ดีกวา แบบติดตั้้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั่้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ 
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 131 ลําดับที่ 1
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2.เครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี ได)
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200X 600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซนต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับA4, Letter, Legal เเละ Custom
ตั่้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ 
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 131 ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,400,600 บาท

งบบุคลากร รวม 780,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 780,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 498,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้ง
จายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับที่ระเบียบ
กําหนด ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว
ไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ คาใชจายใน
ดานอิเล็กทรอนิกส คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจัดทําวารสาร
อบต. คาใชจายตาง ๆ ที่มีความจําเปน รวมทั้งคาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาจางทําของ คาเชาที่ดิน คาเชาทรัพยสินคาจางเหมาบริการตาง ๆ และ
คาเบี้ยประกันตาง ๆ เปนตน ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ยเลี้้ยง 
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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2.โครงการพระราชดําริที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขใน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกียวของกับภารกิจ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (0021
) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) หนาที่ 140 ลําดับที่ 2

3.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา จํานวน 55,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีดและคาใชจายที่เกี่ยว
ของ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดยจัดสรรตามจํานวนประชากร
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของ และไมมีเจาของ จากการสํารวจขององคกรปกครอง
สวนทองที่สงหลักฐานการสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนาที่ 137 ลําดับที่ 4

4. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมประจํา
ตําบล กิจกรรมการปลูกตนไมในที่สาธารณะ เปนตน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึกพิมพ ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม 
โตะ เกาอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายทีตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล เพลา หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต เบาะรถ
ยนต ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสงภาษี 
คาติดตั้ง เปนตน(โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่้อง ฯลฯ เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน พันธุพืช ปุ๋ย ยา
วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน สี ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และ
วัสดุ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี
คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงสําหรับคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน
คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.ตูบานเลื่อนทึบ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู ๆ ละ 4,000
 บาท เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถจัดซื้อไดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
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2.โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไรสาย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทแบบเคลื่อนที่ไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
- หนาจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว
- ความละเอียดไมต่ํากวาระดับ HD+(720x1480 พิกเซล)
- หนวยความจํา (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- หนวยความจําแรม (ROM) ขนาดไมนอยกวา 16 GB พรอมรองรับหนวย
ความจําภายนอกแบบ microSD 
- รองรับการเชื่อมตอ Wi - Fi และ Bluetooth
- รองรับการใชเครือขายตั้งแต 3 G  ขึ้นไป 
- แบตเตอรรี่ความจุไมนอยกวา  3000 mAh
เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถซื้อได
มาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งเปนราคาประหยัด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.22/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 130 ลําดับที่  8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 499,500 บาท

งบบุคลากร รวม 369,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 369,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
และเงินเพิ่มตามวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) 
สํานักงานปลัดฯ 

วันที่พิมพ : 2/9/2562  09:43:02 หนา : 39/56



งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิน และพนักงานจางทั่วไป 
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)
ใหกับพนักงานสวตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) สํานักงานปลัดฯ 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. อบรม/ศึกษาดูงานของชมรมผูสูงอายุ้ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของผูสูงอายุตําบล
ทุงกระพังโหม ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) สํานัก
งานปลัดฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) หนาที่ 144 ลําดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,584,800 บาท

งบบุคลากร รวม 854,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 854,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241
) กองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ที่ควรไดรับตามที่
ระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กอง
ชาง 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจาง ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) กองชาง 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) กองชาง 

งบดําเนินงาน รวม 617,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมาย และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กอง
ชาง 

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กอง
ชาง 
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาใชจาย
ในการดานอิเล็กทรอนิกส, คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียม,
คาลงทะเบียน,คาใชจายตาง ๆ ที่มีความจําเปนรวมทั้งจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก คาจางทําของ คาจางรับรอง/ออกแบบ/เขียนแบบ คาเชาที่ดิน คา
เชาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาเบี้ยประกัน
ตาง ๆ เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กอง
ชาง 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองชาง 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รวมถึงจางเหมาลงหินคลุก/ลูกรังภายในหมูบาน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) กองชาง 
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โตะ เกาอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง
คาภาษี คาติดตั่้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กอง
ชาง 

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต ทราย อุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง
กับการกอสราง (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กอง
ชาง 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล เพลา หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํา รถยนต
เบาะรถยนต ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)กอง
ชาง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กอง
ชาง 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกัน สี ฟลมสไลด แกบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือ
ปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) กองชาง 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล (CD-
ROW/DVD)ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่้อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละ
ครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00241) กองชาง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใชในการติดตอราชการ รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) กองชาง
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งบลงทุน รวม 3,113,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 360,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไรสาย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทแบบเคลื่อนที่ไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
- หนาจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว
- ความละเอียดไมต่ํากวาระดับ HD+(720x1480 พิกเซล)
- หนวยความจํา (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- หนวยความจําแรม (ROM) ขนาดไมนอยกวา 16 GB พรอมรองรับหนวย
ความจําภายนอกแบบ microSD 
- รองรับการเชื่อมตอ Wi - Fi และ Bluetooth
- รองรับการใชเครือขายตั้งแต 3 G  ขึ้นไป 
- แบตเตอรรี่ความจุไมนอยกวา  3000 mAh
เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถซื้อได
มาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งเปนราคาประหยัด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.22/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) กองชาง
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 134 ลําดับที่  6
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ครุภัณฑกอสราง

1.สวานโรตารี่ จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานโรตารี จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
- สวานโรตารี่ ภายนอกตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกที่มีคุณภาพดี
- มีระบบหยุดหมุนสําหรับงานสกัด
- กําลังไฟฟ้าไมนอยกวา 800 วัตต
- คลัตซป้องกันการโอเวอรโหลด
- ปลอกหุมสายไฟ ปรับหมุนไดอิสระเพื่อป้องกันสายไฟขาด
- การหมุนซาย/ขวา
- อัตราการกระแทก ไมนอยกวา 0 - 3000 ครั้ง/นาที
- เสนผานศูนยกลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสวานกระแทก) 4 - 26 มม.
เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถซื้อไดมาตรฐาน
ครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึง
จัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งเปนราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.22/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ชุมชน (00241) กองชาง
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 134 ลําดับที่  4

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
ดีกวา ดังนี้
    1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
    ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาด
    ไมนอยกวา 2GB
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    2) มีหนวยประมวลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
    จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาคความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW ดีกวา แบบติดตั้้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั่้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกี่ยวกับเคหะละชุมชน  (00241) กองชางฯ 
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 133 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1.ปรับปรุงอาคาร/สํานักงานอบต.ทุงกระพังโหม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคาร/สํานักงานอบต.ทุงกระพังโหม  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะชุมชน (00241) กองชาง
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 133 ลําดับที่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,753,000 บาท
อาคารตาง ๆ

1.กอสรางอาคารประสงค จํานวน 2,753,000 บาท
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เพื่อเปนคากอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาดกวาง 21 เมตร ยาว 37
 เมตร พื้นที่อาคารไมนอยกวา 18 x 34 เมตร หนา 0.15 เมตร เพื่อเปนสถาน
ที่ใชจัดกิจกรรมออกกําลังกาย/ฝึกอาชีพ จัดสรางบนที่ดินของอบต. หมูที่ 5
 จํานวน 1 หลัง ตั้งจายเงินอุดหนนุนทั่วไป จํานวน 557,200 บาท ตั้้งจายเงิน
รายได จํานวน  2,195,800 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) 
กองชาง
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564
) หนา 117  ลําดับที่ 19

งานไฟฟ้าถนน รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

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

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า โคม ไฟฟ้า ฟวส เทปพันสายไฟ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
กองชาง

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกําแพงแสน ในการ
ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) กอง
ชาง
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งไมเปนการดัดแปลง ซอม
แซม ตอเติมครุภัณฑหรือที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีอยูในความรับผิดชอบของอบ
ต. เชน จางเหมากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหรือคาใชจายอยางอื่น ที่มี
ลักษณะอยางเดียวกัน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง ถัง
รองรับขยะ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไมคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท
รวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน  ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการแขงขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา/สนับสนุนกีฬานันทนาการ หรือสง
ทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกับหนวยงานตาง ๆ เชน การแขงขันฟุตบอล
กําแพงแสน 79 คัพ รวมถึงการแขงขันกีฬารายการอื่น ๆ เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
กีฬาและนันทนาการ (00262) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564
) หนาที่ 142 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมประเพณี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น อาทิ เชน วันสงกรานต 
วันแหเทียนเขาพรรษา วันลอยกระทง ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจากเงิน     ราย
ได ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น(00263) สํานักงานปลัดฯ

2. คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวฯ,สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี,หรือพระบรมวงศานุวงศ หรือที่เกี่ยว
ของกับกิจกรรมเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี หรือพระบรมวงศานุ
วงศ หรือที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260
) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น(00263) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564
) หนาที่ 103 ลําดับที่ 2
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ
.ศ. 2561-2564) หนาที่ 114  ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 515,000 บาท

งบลงทุน รวม 515,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 515,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการลาดยางแอสฟัสตติก จากแยกโลตัสเอ็กเพรส สุดถนน ซอย 4 จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟัสตติก จากแยกโลตัส
เอ็กเพรส สุดถนน ซอย 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 260
 เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้น
ฐาน (00312) กองชาง
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนาที่ 116 ลําดับที่ 5

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได ตามหนังสือกค(กวจ) 0405.2/ว
 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติในการกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาปรับแบบราคาได (คา K)     ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา (00310) งานโครงสรางพื้น
ฐาน (00312) กองชาง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางทําของ คาเชาที่ดิน 
คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริม
การเกษตร (00321) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน พันธุ
พืช ปุ๋ย ยา วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการ
เกษตร (00321) สํานักงานปลัดฯ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,517,000 บาท

งบบุคลากร รวม 592,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 592,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เปนตน ตั่้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330) งาน
กิจการประปา (00332) กองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เปนตน ตั่้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในแผนงานพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) 
กองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 1,710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
เพื่อจายเปนประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จาง
ทั่วไป ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจายจายเงินรายได ปรากฏในแผนงานพาณิชย (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) กองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ
เบิก ไดรับตามระเบียบของทางราชการ ตั่้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานกิจการ
ประปา เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ ,คาขึ้น-ลง ซัมเมอรส, คาติดตั้้งมิเตอร
ไฟฟ้า ,คาเป่าบอบาดาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กอง
ชาง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชาการ สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กอง
ชาง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330
) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้า เชน แม็คเนติก ลูกลอย และอุปกรณที่เกี่ยว
ของกับงานประปา ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานกิจการประปา เชน ทอน้ํา
ประปา กาว ของอ ก็อกน้ํา ขอตอ และอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน (โดย
ถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27
มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330
) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือทางการแพทย เชน สารกรอง
น้ํา สําหรับอุปโภค-บริโภค ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า มิเตอรหอถัง
ประปา ฯลฯ และอุปกรณอื่น ๆ (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในการชําระคากระแสไฟฟ้าสําหรับหาถังน้ําประปา และ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบน้ําประปา  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

งบลงทุน รวม 215,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 215,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใตน้ํา (ซัมเมอรส) จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใตน้ํา (ซัมเมอรส) ดังนี้
1. ซัมเมอรส ขนาด 7.5 แรงมา (Three Phase) พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 75,000 บาท
2. ซัมเมอรส ขนาด 5 แรงมา (Three Phase) พรอมอุปกรณ 
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 55,000 บาท
3. ซัมเมอรส ขนาด 2 แรงมา (Single Phase) พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 30,000 บาท
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ หรือราคาพาณิชยจังหวัดนครปฐม หรือ
ราคาตามทองตลาดลําดับแลวแตกรณี) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,612,380 บาท

งบกลาง รวม 5,612,380 บาท
งบกลาง รวม 5,612,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว  22
ม.ค. 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553) ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)

สํารองจาย จํานวน 220,380 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีที่ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือจําเปน
เรงดวน ตามความเหมาะสม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายสมทบเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
(สปสช.) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2500 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

140,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

230,000

สํารองจ่าย 220,380

เบี้ยยังชีพคนพิการ 800,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 280,000 200,000 216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562  09:43:28 หน้า : 1/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

140,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

230,000

สํารองจ่าย 220,380

เบี้ยยังชีพคนพิการ 800,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,195,600 1,195,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 1,462,000 2,482,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 100,000 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 12,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 276,000 600,300 369,500 498,600

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000 50,000 30,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 50,000 750,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬา

30,000

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี

50,000

1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

10,000 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 60,000 168,000

เงินเดือนพนักงาน 649,100 200,000 3,286,000 5,879,500

เงินประจําตําแหน่ง 242,000 326,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 85,000 95,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 20,000 790,000 1,040,000

ค่าเช่าบ้าน 114,000 156,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 540,000 1,490,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬา

30,000

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี

50,000

1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

50,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

1. อบรม/ศึกษาดูงาน
ของชมรมผู้สูงอายุุ

100,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

2. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ,สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี,หรือพระ
บรมวงศานุวงศ์ หรือที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
เทิดทูนปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

100,000

2. โครงการจัดงาน
ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผู้
ปกครองและนักเรียน

2.โครงการพระราชดําริ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุข

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

1. อบรม/ศึกษาดูงาน
ของชมรมผู้สูงอายุุ

100,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

10,000 10,000

2. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ,สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี,หรือพระ
บรมวงศานุวงศ์ หรือที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
เทิดทูนปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

100,000

2. โครงการจัดงาน
ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผู้
ปกครองและนักเรียน

3,000 3,000

2.โครงการพระราชดําริ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุข

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
และกลุ่มต่าง ๆ

3. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

3.การจัดงานรัฐพิธี และ
เทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์ พระบรมวงศ์ศา
นุวงศ์

3.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า

55,000

4. ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือตามที่กฏหมาย
กําหนด

4. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

4. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 200,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
และกลุ่มต่าง ๆ

300,000 300,000

3. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

289,400 289,400

3.การจัดงานรัฐพิธี และ
เทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์ พระบรมวงศ์ศา
นุวงศ์

50,000 50,000

3.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า

55,000

4. ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือตามที่กฏหมาย
กําหนด

200,000 200,000

4. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

20,000 20,000

4. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 120,000 410,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 50,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000

วัสดุอื่น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 1,200,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. โทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบไร้สาย

6,000

1.จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 60,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 140,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 160,000 360,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 30,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 314,300 314,300

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุก่อสร้าง 130,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 135,000 195,000

วัสดุอื่น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 1,500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 60,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. โทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบไร้สาย

6,000 12,000

1.จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 16,000 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.ตู้บานเลื่อนทึบ 4,000

2.โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
ไร้สาย

6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 46,000

1.เครื่องสํารองไฟฟ้า

2.เครื่องพิมพ์ 
Multifunction

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.สว่านโรตารี่ 8,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1.ปรับปรุงอาคาร/สํานัก
งานอบต.ทุ่งกระพังโหม

300,000

1.รถขยะเปลี่ยนแปลง
เป็นรถบรรทุกน้ํา พร้อม
อุปกรณ์

ครุภัณฑ์อื่น

1. ไฟกระพริบไฟเตือน

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
ชนิดใต้น้ํา (ซัมเมอร์ส)

215,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.ตู้บานเลื่อนทึบ 4,000

2.โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
ไร้สาย

18,000 24,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 23,000 92,000 161,000

1.เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000 5,000

2.เครื่องพิมพ์ 
Multifunction

8,000 8,000 16,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.สว่านโรตารี่ 8,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1.ปรับปรุงอาคาร/สํานัก
งานอบต.ทุ่งกระพังโหม

300,000

1.รถขยะเปลี่ยนแปลง
เป็นรถบรรทุกน้ํา พร้อม
อุปกรณ์

498,000 498,000

ครุภัณฑ์อื่น

1. ไฟกระพริบไฟเตือน 85,600 85,600

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
ชนิดใต้น้ํา (ซัมเมอร์ส)

215,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
1. จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการลาดยางแอ
สฟัสต์ติก จากแยกโลตัส
เอ็กเพรส สุดถนน ซอย 
4

495,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K)

20,000

อาคารต่าง ๆ

1.ก่อสร้างอาคาร
ประสงค์

2,753,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 300,000

รวม 5,612,380 2,517,000 100,000 515,000 180,000 5,634,800 499,500 1,400,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
1. จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล)

868,000 868,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการลาดยางแอ
สฟัสต์ติก จากแยกโลตัส
เอ็กเพรส สุดถนน ซอย 
4

495,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K)

20,000

อาคารต่าง ๆ

1.ก่อสร้างอาคาร
ประสงค์

2,753,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 688,000 988,000

รวม 2,464,800 355,600 11,720,320 31,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม

อําเภอ กําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,457,320 บาท

งบบุคลากร รวม 4,536,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,880,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน จํานวน
12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหาร ไดแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินได ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,195,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกบุคคลดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
2. คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
3. คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
4. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,656,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,720,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป และ
เงินเพิ่มตามวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวที่กําหนดไวตามระเบียบที่เกี่ยวของตาม
กฏหมาย เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับตามที่
ระเบียบกําหนด เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหาร
ทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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งบดําเนินงาน รวม 2,447,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 552,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 450,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปของพนักงาน
สวนตําบล) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 250,000 บาท
    เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จาง
ทั่วไป ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมาย และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั่้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
2. คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ ในการเลือก
ตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือตามที่กฏหมาย
กําหนด จํานวน 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
ของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)สํานักงานปลัดฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหารฯ พนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111
) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร, คาเย็บหนังสือเขาเลมหนังสือ,คาใชจาย
ในการดานอิเล็กทรอนิกส,คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียม,
คาลงทะเบียน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจัดทํา
คาใชจายตาง ๆ ที่มีความจําเปน รวมทั้งคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
คาจางทําของ คาเชาที่ดิน คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการตาง ๆ
เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110)งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1. คารับรอง                                        จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม,คาของขวัญ,คาพิมพ
เอกสาร,คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง ทั้งคาบริการและ
คาใชจายอื่น ที่จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง การตอนรับบุคคล กลุม
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป  (00111) สํานักงานปลัดฯ
2.คาเลี้ยงรับรอง                                    จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจายเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหารสมาชิก
สภาฯ, อปพร. ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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2.โครงการเพิ่มศักยภาพผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง และกลุมตาง ๆ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของผูบริหาร
ทองถิ่น, สมาชิกสภาทองถิ่น, กํานัน, ผูใหญบาน, ผูชวยผูใหญบาน,
พนักงานสวนตําบล,พนักงานจาง,อสม,หรือเจาหนาที่สาธารณสุขใน
พื้นที่,กลุมสตรีแมบาน, กลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบลทุงกระพังโหม ฯลฯ
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) หนาที่ 170 ลําดับที่ 9

3.การจัดงานรัฐพิธี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย พระบรมวงศศานุวงศ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการตาง ๆ รวมถึงงานเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย พระบรมวงศศานุวงศ ไดแก คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงหรีด และพวงมาลา ในวันสําคัญตาง ๆ 
ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายในการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนาที่ 114 ลําดับที่ 1

4. คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือตามที่
กฏหมายกําหนด

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร
ทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งการใหความรวมมือใน
การประชาสัมพันธ การรณรงค เชน กระดาษตอเนื่อง คูมือการ
เลือกตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ รวมถึงอุปกรณการเลือกตั้ง เชน หีบบัตร
เลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมเเซมเเละบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว เเฟ้ม โต๊ะ
เกาอี้ ฯลฯ 
ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสงคาภาษี คาติดตั้ง 
เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ  เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
โคมไฟฟ้า ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวด
วัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
เเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงาน
ปลัดฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน  แปรงไมกวาด เขง 
ผาปู โต๊ะ ถวยชาม เเกวน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําดื่ม ฯลฯ ซึ่งรวมถึง
คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน 
โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะ เชน เเบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล เพลา หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต 
เบาะรถยนต ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง
คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงเเละหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปนตน ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละ
ครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงาน
ปลัดฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาเเละเผยเเพร เชน กระดาษเขียน 
โปสเตอร พูกัน สี ฟลม ฟลมสไลด เเถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี 
คาติดตั้ง เปนตน โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน เเผนบันทึกขอมูล (CD -
 ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เเละอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง
กับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน 
เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
เเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสํานักงาน เเละสถานที่อยูในความดูเเลของ
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน
เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
เเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111
) สํานักงานปลัดฯ
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใชติดตอ
ราชการ หมายถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย เชน คาฝากสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไป
รณียอากร คาเชาตูไปรษณีย เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน โทรภาพ หรือ
โทรสาร คาเทเลกซี่ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ 
ฯลฯ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดรับบริการและคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

งบลงทุน รวม 1,454,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,454,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิงและที่วางแขน สามารถปรับ
ระดับขึ้น-ลงได ดานลางมีลอสามารถเคลื่อนยายได จํานวน 4ตัว ราคาตัว
ละ 4,000 บาท เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถซื้อ
ไดมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งเปนราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย.2552 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 125 ลําดับที่ 3
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2.โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไรสาย จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทแบบเคลื่อนที่ไรสาย จํานวน 3 เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
- หนาจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว
- ความละเอียดไมต่ํากวาระดับ HD+(720x1480 พิกเซล)
- หนวยความจํา (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- หนวยความจําแรม (ROM) ขนาดไมนอยกวา 16 GB พรอมรองรับหนวย
ความจําภายนอกแบบ microSD 
- รองรับการเชื่อมตอ Wi - Fi และ Bluetooth
- รองรับการใชเครือขายตั้งแต 3 G  ขึ้นไป 
- แบตเตอรรี่ความจุไมนอยกวา  3000 mAh
เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถซื้อได
มาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งเปนราคาประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.22/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552  ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น4ป(พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 125 ลําดับที่  4

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 868,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล  จํานวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ  ดังนี้
1. เปนกระบะสําเร็จรูป
2. หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ปงบประมาณ 2561 เมื่อเดือน
ธันวาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 126 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
ดีกวา ดังนี้
    1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
    ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก  
    ขนาดไมนอยกวา 2GB
    2) มีหนวยประมวลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
    ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาคความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW ดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) สํานักงานปลัดฯ ราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น4 ป(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
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เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 125 ลําดับที่ 1

2.เครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี ได)
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200X 600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซนต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับA4, Letter, Legal เเละ Custom
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111) สํานักงานปลัดฯ ราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น4 ป(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 125 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1.รถขยะเปลี่ยนแปลงเปนรถบรรทุกน้ํา พรอมอุปกรณ จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนแปลงรถขยะเปนรถบรรทุกน้ํา พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 คัน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ลําดับที่ 6

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ เพื่อจาย
เปนคาจางเหมาองคกร หรือสถาบันภายนอกประเมินความพึงพอใจ 
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สํานักงานปลัดฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 575,000 บาท
งบบุคลากร รวม 525,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 525,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป และ
เงินเพิ่มตามวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไปที่สมควรไดรับ ใหเปนไปตามกฏหมาย และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานทั่วไป (00110
) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหารฯ พนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) สํานักงานปลัดฯ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,688,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,969,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,969,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,283,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปเเละ
เงินเพิ่มตามวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําเเหนง ของพนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับตามที่
ระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 620,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบเเทนพนักงานจางตามภารกิจ เเละพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ เเละพนักงานจาง
ทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
กองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 662,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 387,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบเเทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจเเละพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบเเทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)ใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ เเละพนักงานจาง
ทั่วไป 
ที่ควรไดรับเปนไปตามกฏหมายเเละระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
2. คาตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางเเละการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจายเปนคาตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเเละ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ รวมถึงคาตอบเเทนผูเเทนหมูบานที่ไดรับ
การเเตงตั้งจากอบต. ใหรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในเเผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
ทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
กองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร สําเนาเอกสาร,คาเย็บหนังสือเขาเลมหนังสือ 
คาใชจายในดานอิเล็กทรอนิกส,คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียม,
คาลงทะเบียน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจัดทําวารสาร
อบต.,คาใชจายตาง ๆ ที่มีความจําเปน รวมทั้ง คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาจางทําของ คาเชาที่ดิน คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการตาง ๆ
และคาเบี้ยประกันตาง ๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113) กองคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ
กาว แฟ้ม โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน
เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
กองคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน
 สายไมล เพลา หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต เบาะ
รถยนต ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน สี ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุ
ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี 
คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง
กับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน 
เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง(00113) กองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ รวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท
คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
กองคลัง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย เชน คาฝากสงไปรณีย คาไปรณีย คาธนาณัติ
 คาดวงตราไปรณียอากร คาเชาตูไปรณีย เปนตน ตั้งจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง
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งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไรสาย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทแบบเคลื่อนที่ไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
- หนาจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว
- ความละเอียดไมต่ํากวาระดับ HD+(720x1480 พิกเซล)
- หนวยความจํา (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- หนวยความจําแรม (ROM) ขนาดไมนอยกวา 16 GB พรอมรองรับหนวย
ความจําภายนอกแบบ microSD 
- รองรับการเชื่อมตอ Wi - Fi และ Bluetooth
- รองรับการใชเครือขายตั้งแต 3 G  ขึ้นไป 
- แบตเตอรรี่ความจุไมนอยกวา  3000 mAh
เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถซื้อไดมาตรฐาน
ครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึง
จัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งเปนราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.22/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552  ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) กองคลัง
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 127 ลําดับที่  2

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วันที่พิมพ : 3/9/2562  10:00:51 หนา : 18/56



1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 46,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
ดีกวา ดังนี้
    1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
    ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
    ขนาดไมนอยกวา 2GB
    2) มีหนวยประมวลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
    ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาคความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW ดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) กองคลัง ราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15
 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 127 ลําดับที่ 3
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1.เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง ราคาละเครื่องละ 2,500
 บาท   คุณลักษณะดังนี้
- กําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 AV (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113) กองคลัง ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองส้วนทองถิ่น  4 ป (พ.ศ.2561-2564
) หนาที่ 127 ลําดับที่ 1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 355,600 บาท

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

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกนภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินคาครองชีพชั่ว
คราว เงินคาตอบแทนรายเดือนที่กําหนดไวตามระเบียบที่เกี่ยวของตาม
กฏหมาย เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานป้องกนภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) สํานัก
งานปลัดฯ
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปของพนักงาน
สวนตําบล) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมาย และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานป้องกนภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) สํานักงาน
ปลัดฯ 
2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนอปพร. จํานวน 10,000 บาท ที่ไดรับการ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่จากอบต. โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกนภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับใชในการดําเนินการ เชน การตั้งจุดตรวจ 
จุดตรวจ จุดสกัด ในชวงเทศกาลวันสําคัญตาง ๆ รวมถึงการดําเนินการป้องกัน
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในตามนโยบายตาง ๆ เปนตน
ตั้งจายจายเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120)
งานป้องกนภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-
2564) หนาที่ 156 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน เติมน้ํายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ฯลฯ 
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง 
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานป้องกนภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
สํานักงานปลัดฯ

งบลงทุน รวม 85,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,600 บาท
ครุภัณฑอื่น

1. ไฟกระพริบไฟเตือน จํานวน 85,600 บาท

เพื่้อเปนคาจัดซื้อไฟกระพริบไฟเตือน ติดตั้งหมูที่ 2 รายละเอียดดังนี้
1. ป้ายลดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย (ไฟกระพริบไฟเตือน)  จํานวน 2
 ป้าย ในราคาชุด 26,750 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดกลองป้าย 90X120X2.5 cm ผนึกดวยสติกเกอร 
- แผงโซลาเซลลโมโนฯ 15 วัตต
- แบตเตอรรี่ SLA 12 V 15 Ah
- เสาเหล็ก 3 นิ้ว สูง 2.5-3 ม. พรอมติดตั้ง
2. ป้ายเขตโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย (ไฟกระพริบไฟเตือน)
จํานวน 2 ป้าย ในราคาละ 16,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดกลองป้าย 60X60X2.5 CM ผนึกดวยสติกเกอร
- ขนาดป้ายหาเหลี่ยม 60X60 ผนึกดวยสติกเกอร
- หลอดLED  Ultrabright ไมนอยกวา 160 ดวง พรอมปลอกเลนส
กันน้ํา/กระแทก
- แผงโซลาเซลลโมโนฯ 15 วัตต
- แบตเตอรรี่ SLA 12 V 15 Ah
- เสาเหล็ก 3 นิ้ว สูง 2.5-3 ม. พรอมติดตั้ง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป พ.ศ.(2561-2564
) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หนาที่ 123 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 688,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 688,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 688,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 688,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 508,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศธ040458.110/110 
ลงวันที2่6 ก.ค. 62  "ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น" ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211
) สํานักงานปลัดฯ
2. อุดหนุนครูอัตราจาง จํานวน 120,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ตามโครงการจางครูสอนตางชาติสอน
ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผน
การศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)สํานักงาน
ปลัดฯ
- เปนตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564
) หนาที่ 98 ลําดับที่ 10
3. อุดหนุนพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก จํานวน 60,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
ใหกับโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ตามโครงการจางพี่เลี้ยงดูแลเด็ก โรงเรียนวัด
หนองปลาไหล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนการศึกษา (00210
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) สํานักงานปลัดฯ
- เปนตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561- 2564
) หนาที่ 98 ลําดับที่ 11
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,776,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,009,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,009,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 649,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนสวัสดิการสําหรับขาราชการครู เงินคาตอบแทน
เงินเพิ่มคาครองชีพ ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว1326 ลว 4 ก.ค. 60 จํานวน 2 
ตําแหนง  ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางผูดูแลเด็ก พนักงานจางทั่วไป  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 108,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได 216,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)สํานักงานปลัดฯ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางทั่วไป เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 24,000 บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงาน
ปลัดฯ

งบดําเนินงาน รวม 736,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เงินประโยชนตอบเเทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ เเละพนักงานจางทั่วไป 
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบเเทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)
ใหกับพนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจางตามภารกิจ เเละพนักงานจาง
ทั่วไปที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมายเเละระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าใช้สอย รวม 332,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจยในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายตาง ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจายจาก
เงินรายได (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานัก
งานปลัดฯ

2. โครงการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผูปกครองและนักเรียน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ผูปกครองและ
นักเรียน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ
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3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 289,400 บาท

1. สนับสนุนคาอาหารกลางวัน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลา
ไหล จํานวน 181,300 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล สําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน จํานวน 37 คน อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (วิธีขั้นตอนในการ
เบิกหักผลักสงเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาใหปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
) สํานักงานปลัดฯ 
2. สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) จํานวน 62,900 บาท เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท (วิธีขั้นตอนในการเบิกหักผลักสง
เงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
) สํานักงานปลัดฯ 
3. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 45,200 บาท เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งแตอายุ 3-5 ป ดังนี้
- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ ป
- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
(วิธีขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ 
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4. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในสําหรับกิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาติ  ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) หนาที่ 104 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ 

ค่าวัสดุ รวม 344,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน
 เชน กระดาษ หมึกพิมพฺ ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม 
โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน แปรง ไมกวาด เขง ผาปู โต๊ะ 
ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําดื่ม ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตาม
หมวดวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 314,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน สังกัด สพฐ. เขตพื้นที่ ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองปลาไหล เปนจํานวนเงิน 70,900 บาท
2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาฃั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 1 โรงเรียน เปนจํานวนเงิน 243,400 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลว 19 มิ.ย. 61  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงาน
ปลัดฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงหมึกคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง
คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย.2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบลงทุน รวม 31,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 23,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่อง 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
ดีกวา ดังนี้
    1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
    ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาด
    ไมนอยกวา 2GB
    2) มีหนวยประมวลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาคความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW ดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ 
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 131 ลําดับที่ 1
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2.เครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี ได)
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200X 600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซนต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับA4, Letter, Legal เเละ Custom
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) สํานักงานปลัดฯ 
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 131 ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,400,600 บาท

งบบุคลากร รวม 780,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 780,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 498,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้ง
จายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับที่ระเบียบ
กําหนด ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว
ไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ คาใชจายใน
ดานอิเล็กทรอนิกส คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจัดทําวารสาร
อบต. คาใชจายตาง ๆ ที่มีความจําเปน รวมทั้งคาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาจางทําของ คาเชาที่ดิน คาเชาทรัพยสินคาจางเหมาบริการตาง ๆ และ
คาเบี้ยประกันตาง ๆ เปนตน ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

วันที่พิมพ : 3/9/2562  10:00:51 หนา : 35/56



2.โครงการพระราชดําริที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขใน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกียวของกับภารกิจ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (0021
) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) หนาที่ 140 ลําดับที่ 2

3.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา จํานวน 55,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีดและคาใชจายที่เกี่ยว
ของ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดยจัดสรรตามจํานวนประชากร
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของ และไมมีเจาของ จากการสํารวจขององคกรปกครอง
สวนทองที่สงหลักฐานการสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนาที่ 137 ลําดับที่ 4

4. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมประจํา
ตําบล กิจกรรมการปลูกตนไมในที่สาธารณะ เปนตน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึกพิมพ ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม 
โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายทีตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล เพลา หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต เบาะรถ
ยนต ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสงภาษี 
คาติดตั้ง เปนตน(โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน พันธุพืช ปุ๋ย ยา
วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน สี ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และ
วัสดุ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี
คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล (CD-
ROM/DVD) ตลับผงสําหรับคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน
คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุและครุภัณฑ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.ตูบานเลื่อนทึบ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู ๆ ละ 4,000
 บาท เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถจัดซื้อไดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
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2.โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไรสาย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทแบบเคลื่อนที่ไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
- หนาจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว
- ความละเอียดไมต่ํากวาระดับ HD+(720x1480 พิกเซล)
- หนวยความจํา (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- หนวยความจําแรม (ROM) ขนาดไมนอยกวา 16 GB พรอมรองรับหนวย
ความจําภายนอกแบบ microSD 
- รองรับการเชื่อมตอ Wi - Fi และ Bluetooth
- รองรับการใชเครือขายตั้งแต 3 G  ขึ้นไป 
- แบตเตอรรี่ความจุไมนอยกวา  3000 mAh
เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถซื้อได
มาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งเปนราคาประหยัด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.22/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 130 ลําดับที่  8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 499,500 บาท

งบบุคลากร รวม 369,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 369,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
และเงินเพิ่มตามวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) 
สํานักงานปลัดฯ 
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งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิน และพนักงานจางทั่วไป 
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)
ใหกับพนักงานสวตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) สํานักงานปลัดฯ 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. อบรม/ศึกษาดูงานของชมรมผูสูงอายุ้ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของผูสูงอายุตําบล
ทุงกระพังโหม ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) สํานัก
งานปลัดฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) หนาที่ 144 ลําดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,584,800 บาท

งบบุคลากร รวม 854,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 854,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241
) กองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ที่ควรไดรับตามที่
ระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กอง
ชาง 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจาง ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) กองชาง 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) กองชาง 

งบดําเนินงาน รวม 617,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป
ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240
) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองชาง 

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)กอง
ชาง 
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,
คาใชจายในการดานอิเล็กทรอนิกส, คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียม,
คาลงทะเบียน,คาใชจายตาง ๆ ที่มีความจําเปนรวมทั้งจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก คาจางทําของ คาจางรับรอง/ออกแบบ/เขียนแบบ คาเชาที่ดิน คา
เชาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาเบี้ยประกันตาง ๆ เปนตน ฯลฯ
 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองชาง 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองชาง 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รวมถึงจางเหมาลงหินคลุก/ลูกรังภายในหมูบาน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) กองชาง 

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ 
ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง 
เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองชาง 
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต ทราย อุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง
กับการกอสราง (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27
มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240
) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองชาง 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล เพลา หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํา รถยนต
เบาะรถยนต ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
กองชาง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 
มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240
) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองชาง 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกัน สี ฟลมสไลด แกบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือ
ปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) กองชาง 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล (CD-
ROW/DVD)ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละ
ครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00241) กองชาง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใชในการติดตอราชการ รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) กองชาง
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งบลงทุน รวม 3,113,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 360,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบไรสาย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทแบบเคลื่อนที่ไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
- หนาจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว
- ความละเอียดไมต่ํากวาระดับ HD+(720x1480 พิกเซล)
- หนวยความจํา (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- หนวยความจําแรม (ROM) ขนาดไมนอยกวา 16 GB พรอมรองรับหนวย
ความจําภายนอกแบบ microSD 
- รองรับการเชื่อมตอ Wi - Fi และ Bluetooth
- รองรับการใชเครือขายตั้งแต 3 G  ขึ้นไป 
- แบตเตอรรี่ความจุไมนอยกวา  3000 mAh
เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถซื้อได
มาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งเปนราคาประหยัด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.22/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) กองชาง
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 134 ลําดับที่  6
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ครุภัณฑกอสราง

1.สวานโรตารี่ จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานโรตารี จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
- สวานโรตารี่ ภายนอกตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกที่มีคุณภาพดี
- มีระบบหยุดหมุนสําหรับงานสกัด
- กําลังไฟฟ้าไมนอยกวา 800 วัตต
- คลัตซป้องกันการโอเวอรโหลด
- ปลอกหุมสายไฟ ปรับหมุนไดอิสระเพื่อป้องกันสายไฟขาด
- การหมุนซาย/ขวา
- อัตราการกระแทก ไมนอยกวา 0 - 3000 ครั้ง/นาที
- เสนผานศูนยกลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสวานกระแทก) 4 - 26 มม.
เปนราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถซื้อไดมาตรฐาน
ครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึง
จัดหาตามราคาทองตลาดซึ่งเปนราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.22/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ชุมชน (00241) กองชาง
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 134 ลําดับที่  4

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
ดีกวา ดังนี้
    1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
    ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาด
    ไมนอยกวา 2GB
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    2) มีหนวยประมวลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
    จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาคความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW ดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกี่ยวกับเคหะละชุมชน  (00241) กองชางฯ 
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
เติม ฉบับที่  3 หนาที่ 133 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1.ปรับปรุงอาคาร/สํานักงานอบต.ทุงกระพังโหม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคาร/สํานักงานอบต.ทุงกระพังโหม  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะชุมชน (00241) กองชาง
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 133 ลําดับที่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,753,000 บาท
อาคารตาง ๆ

1.กอสรางอาคารประสงค จํานวน 2,753,000 บาท
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เพื่อเปนคากอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาดกวาง 21 เมตร ยาว 37
 เมตร พื้นที่อาคารไมนอยกวา 18 x 34 เมตร หนา 0.15 เมตร เพื่อเปนสถาน
ที่ใชจัดกิจกรรมออกกําลังกาย/ฝึกอาชีพ จัดสรางบนที่ดินของอบต. หมูที่ 5
 จํานวน 1 หลัง ตั้งจายเงินอุดหนนุนทั่วไป จํานวน 557,200 บาท ตั้งจายเงิน
รายได จํานวน  2,195,800 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) กองชาง
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564
) หนา 117  ลําดับที่ 19

งานไฟฟ้าถนน รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

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

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า โคม ไฟฟ้า ฟวส เทปพันสายไฟ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) กองชาง

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกําแพงแสน ในการ
ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) กองชาง
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งไมเปนการดัดแปลง ซอม
แซม ตอเติมครุภัณฑหรือที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีอยูในความรับผิดชอบของอบ
ต. เชน จางเหมากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหรือคาใชจายอยางอื่น ที่มี
ลักษณะอยางเดียวกัน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง ถัง
รองรับขยะ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไมคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท
รวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน  ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการแขงขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา/สนับสนุนกีฬานันทนาการ หรือสง
ทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกับหนวยงานตาง ๆ เชน การแขงขันฟุตบอล
กําแพงแสน 79 คัพ รวมถึงการแขงขันกีฬารายการอื่น ๆ เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
กีฬาและนันทนาการ (00262) สํานักงานปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564
) หนาที่ 142 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมประเพณี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น อาทิ เชน วันสงกรานต วันแหเทียนเขา
พรรษา วันลอยกระทง ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทอง
ถิ่น(00263) สํานักงานปลัดฯ

2. คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวฯ,สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี,หรือพระบรมวงศานุวงศ หรือที่เกี่ยว
ของกับกิจกรรมเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี หรือพระบรมวงศานุ
วงศ หรือที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น(00263) สํานักงาน
ปลัดฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป(พ.ศ. 2561-2564
) หนาที่ 103 ลําดับที่ 2
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ
.ศ. 2561-2564) หนาที่ 114  ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 515,000 บาท

งบลงทุน รวม 515,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 515,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการลาดยางแอสฟัสตติก จากแยกโลตัสเอ็กเพรส สุดถนน ซอย 4 จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟัสตติก จากแยกโลตัสเอ็กเพรส
สุดถนน ซอย 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระพังโหมกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312
) กองชาง
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564
) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนาที่ 116 ลําดับที่ 5

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได ตามหนังสือกค (กวจ) 0405.2/ว
 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาปรับแบบราคาได (คา K) ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา (00310) งานโครงสราง
พื้นฐาน (00312) กองชาง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางทําของ คาเชาที่ดิน 
คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริม
การเกษตร (00321) สํานักงานปลัดฯ
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน พันธุพืช
ปุ๋ย ยา วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการ
เกษตร (00321) สํานักงานปลัดฯ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,517,000 บาท

งบบุคลากร รวม 592,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 592,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330) 
งานกิจการประปา (00332) กองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในแผนงานพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) 
กองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 1,710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
เพื่อจายเปนประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จาง
ทั่วไป ที่สมควรไดรับใหเปนไปตามกฏหมาย และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจายจายเงินรายได ปรากฏในแผนงานพาณิชย (00330
) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ
เบิก ไดรับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานกิจการ
ประปา เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ ,คาขึ้น-ลง ซัมเมอรส, คาติดตั้งมิเตอร
ไฟฟ้า ,คาเป่าบอบาดาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332
) กองชาง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชาการ สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332)
กองชาง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330
) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้า เชน แม็คเนติก ลูกลอย และอุปกรณที่เกี่ยว
ของกับงานประปา ฯลฯ ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละ
ครุภัณฑตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) 
กองชาง

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานกิจการประปา เชน ทอน้ํา
ประปา กาว ของอ ก็อกน้ํา ขอตอ และอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน (โดย
ถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27มิ.ย. 2559) ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) กองชาง

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือทางการแพทย เชน สารกรอง
น้ํา สําหรับอุปโภค-บริโภค ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า มิเตอรหอถัง
ประปา ฯลฯ และอุปกรณอื่น ๆ (โดยถือปฏิบัติตามหมวดวัสดุเเละครุภัณฑ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในการชําระคากระแสไฟฟ้าสําหรับหาถังน้ําประปา และ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบน้ําประปา  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

งบลงทุน รวม 215,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 215,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใตน้ํา (ซัมเมอรส) จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใตน้ํา (ซัมเมอรส) ดังนี้
1. ซัมเมอรส ขนาด 7.5 แรงมา (Three Phase) พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 75,000 บาท
2. ซัมเมอรส ขนาด 5 แรงมา (Three Phase) พรอมอุปกรณ 
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 55,000 บาท
3. ซัมเมอรส ขนาด 2 แรงมา (Single Phase) พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 30,000 บาท
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ หรือราคาพาณิชยจังหวัดนครปฐม หรือ
ราคาตามทองตลาดลําดับแลวแตกรณี) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) กองชาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,612,380 บาท

งบกลาง รวม 5,612,380 บาท
งบกลาง รวม 5,612,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว  22
ม.ค. 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553) ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)

สํารองจาย จํานวน 220,380 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีที่ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือจําเปน
เรงดวน ตามความเหมาะสม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายสมทบเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
(สปสช.) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2500 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)
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