
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก
อําเภอ เทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,432,260 บาท

งบบุคลากร รวม 6,159,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก / รองนายก ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,664,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,724,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,446,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ได้แก่ นักบริหาร
งานท้องถิ่น , นักบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,021,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 130,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 3,540,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 664,620 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 613,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 1,345,080 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายไม่เกินร้อย
ละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่ร่วมเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้) และค่าเลี้ยงรับรองในการ
ปะชุมสภาฯ ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจํา
เป็นและเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้จ่ายการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งที่ว่างลง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวัน
ที่ 17 มกราคม 2556 อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานะการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญและงานรัฐพิธี จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญและงานรัฐ
พิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องดื่ม  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าพลุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ( แแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 11 หน้า 68 )

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวม
แห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวัน
ที่ 31 กรกฎาคม 2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560 - 2562 ข้อ 4 หน้า 67 )

ค่าใช้จ่ายโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ในการสนับ
สนุนร่วมดําเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหา
มงคล โดยปี 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 พระบรม
ราชินีนาถ จะทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และในปี 2560 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา พร้อมทั้ง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเจริญ
พระชันษา 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลสมัย
พิเศษ ตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว1148 ลงวัน
ที่ 10 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 12 หน้า 68)

ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันเอกชนในการประเมิน
สํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 1 หน้า 74 )
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ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําท้องถิ่น  พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม  ค่าเอกสาร  ค่าที่พัก  ค่าของสมนาคุณ  ค่าพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ข้อ  2  หน้า 69)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ข้อ 4 หน้า 70 )

ค่าใช้จ่ายโครงการอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 10 หน้า 67 )

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต
. เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 152,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 1,173,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 263,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดามเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด นํ้ายาดับ
กลิ่น  มีด ช้อนส้อม ถ้วยชาม หม้อ แก้วนํ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้า
แข็ง กระทะไฟฟ้า เตา หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์บล็อค ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว ตะปู สังกะสี ทินเนอร์ สี ไม้
ต่าง ๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต์ นํ้ามันเบรก สายไมล์ เพลา ฟิมล์กรองแสง เบรก ตลับลูกปืน หัว
เทียน หม้อนํ้า พวงมาลัย เบาะรถยนต์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 357,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงาน อบต. ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสํานักงาน อบต. รวมถึงค่าสื่อสาร
อื่น ๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน รวม 702,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 702,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว มีที่นั่งปรับระดับ
สูง - ตํ่าได้ มีเท้าแขน มีขา 5 แฉก ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน จํานวน 1 เครื่อง มีความสามารถในการทําความ
เย็น ขนาด 30,000 บีทียู ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและสลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ สามารถ
ดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ มีความ
หน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ ราคารวมค่าติดตั้ง รายละเอียด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร
 0719.1/ว52 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
กระจก 2 บาน จํานวน 3 หลัง ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต กว้าง 118 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร สูง 187 เซนติเมตร 
ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เต็นท์ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง จํานวน 5 หลัง ขนาด 3 ห้อง ขนาดไม่
น้อยกว่า 5*10*2.50 เมตร เป็นโครงหลังคาเหล็ก หลังคาเป็นวัสดุผ้า
ใบ รูปทรงหลังคาเป็นทรงโค้ง มีความแข็งแรง ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3-6 ขนาดไม่น้อย
กว่า 150*75*75 เซนติเมตร มี 2 ลิ้นชัก สามารถล็อคได้ วัสดุทําจากไม้
อัดที่มีความแข็งแรง ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โต๊ะเมลามีน จํานวน 238,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเมลามีน จํานวน  108 ตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 60*150*75 เซนติเมตร เป็นโครงเหล็กเมลามีน มีหน้าขาว มีความ
แข็งแรง ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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โต๊ะรับแขก จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยตัว
สั้น 2 ตัว ขนาด 67*80*83 เซนติเมตร ตัว
ยาว 1 ตัว ขนาด 67*180*83 เซนติเมตร โต๊ะ
กลาง 1 ตัว ขนาด 60*90*45 เซนติเมตร มีความแข็งแรง ราคาตามท้อง
ตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด ทําด้วยไม้สัก ความกว้าง
ของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น ราย
ละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ
ที่ นร 0719.1/ว52 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 4 เครื่อง เป็น
เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย  เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรง
ม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร
 0719.1/ว52 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เครื่องทํานํ้าร้อนนํ้าเย็น จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อนนํ้าเย็น จํานวน 1 เครื่อง มีหัวก็อก
จ่ายนํ้า โดยเป็นนํ้าร้อน 1 หัวก็อก นํ้าเย็น 1 หัวก็อก สําหรับถังนํ้า
ขนาด 18.9 ลิตร ถังบรรจุนํ้าภายในทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สาร
ตะกั่ว ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดี
กว่า  จํานวน  1  หน่วย  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD 
หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน ใช้
เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (InkJet) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 4,800*1,200 dpi หรือ 1,200*4,800 dpi มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อ
นาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 ( ขาวดํา-สี ) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่
น้อยกว่า 1,200*2,400 dpi มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ ( Auto Document Feed ) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสี
และขาวดํา สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา สามารถย่อย
และขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
ได้ สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200*1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที ( ppm ) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อ
นาที ( ipm ) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter 
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา 100 แผ่น ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอําเภอ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 5 หน้า 70 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,146,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,635,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,635,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,287,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ได้แก่ นักบริหาร
งานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว
67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ( แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 1 หน้า 72 )
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ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชําระภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชําระภาษี
เคลื่อนที่ เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 6 หน้า 70 )

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง   เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง 

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ฟิล์ม  พู่กัน  สี  เม
มโมรี่การ์ด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  แถบบันทึกเสียง  แผ่นซีดี  เลนส์
ซูม ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดี
กว่า  จํานวน  1  หน่วย  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD 
หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,109,680 บาท

งบบุคลากร รวม 622,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 622,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 458,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 486,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 119,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 9,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดามเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน สําลีและผ้าพันแผล นํ้ายาต่าง  ๆ เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดนํ้าฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปรเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,188,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการต้านภัยแล้ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต้านภัยแล้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
อุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 5 หน้า 63 )

ค่าใช้จ่ายโครงการต้านภัยหนาว จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต้านภัยหนาว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
อุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 4 หน้า 63 )

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทัอ
งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว843 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 7 หน้า 64 )
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ จ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 1 หน้า 62 )

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าชุด อปพร. ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 7 หน้า 70 )

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน อปพร. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 8 หน้า 71 )

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 2 หน้า 62 )

ค่าใช้จ่ายโครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของรัฐ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 10 หน้า 67 )

วันที่พิมพ์ : 30/10/2561  11:23:39 หน้า : 14/44



ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาผู้ประสบภัย เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องอุปโคภบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการช่วย
เหลือเบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน กรณีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระ
รวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4224 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว4515 ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.2/ว843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 3 หน้า 63 )

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง จํานวน 30 ถัง เพื่อติดตั้งประจําหมู่บ้าน
ทั้ง 15 หมู่บ้าน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ฯค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภท
หนึ่งในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบลงทุน รวม 558,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 558,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 523,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี แบบธรรมดา มี
นํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า 1 ตัน เป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะสําเร็จรูป เป็น
ราคารวมเครื่องปรับอากาศ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว52 ลงวัน
ที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 2 หน้า 72 )

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
หัวฉีดดับเพลิง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน จํานวน 1 หัว สามารถ
ปรับนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,671,560 บาท

งบบุคลากร รวม 2,860,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,860,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,162,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  606,360  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  จํานวน  1,555,920  บาท  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงนการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 803,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 715,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 588,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนพ่อแม่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ เป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการจัดอบรม ค่าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 5 หน้า 54 )

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเบื้องต้น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเบื้อง
ต้น เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการ
จัดอบรม ค่าป้ายโครงการและรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 4 หน้า 54 )

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 11 คน คนละ 2,000 บาท โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1867 ลงวัน
ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสดุ รวม 73,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 8,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว มีที่ปรับระดับสูง-ตํ่า
ได้ มีเท้าแขน มีขา 5 แฉก ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 60*80*75 เซนติเมตร มีลิ้นชักสําหรับวางแป้นพิมพ์ มีความแข็งแรง
ทนทานหรือดีกว่า ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer ) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200*1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อ
นาที (ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter 
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา 100 แผ่น ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,778,340 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,506,070 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,162,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง  ค่าป้ายโครงการ  ค่าของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 3 หน้า 53 )

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 8 หน้า 55 )
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ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เช่น  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 6 หน้า 54 )

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ( ค่าจัดการเรียนการ
สอน )

จํานวน 523,600 บาท

เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งนก เป็นค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) โดยการเบิกหักผลักส่งให้ ศพด. อัตราคน
ละ 1,700บาท/ปี จํานวนเด็กเล็ก 308 คน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ( ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก
จาก CCIS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 7 หน้า 54 )

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ( อาหารกลางวัน ) จํานวน 1,509,200 บาท
เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งนก เป็นค่าอาหารกลาง
วัน โดยการเบิกหักผลักส่งให้ ศพด. จํานวน 245 วัน อัตราวัน
ละ 20 บาท/คน/วัน จํานวนเด็กเล็ก 308 คน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ( ข้อมูล
จํานวนเด็กเล็กจาก CCIS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 9 หน้า 55 )

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งนก จํานวน 8 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถม
ศึกษา ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 12 หน้า 55 )

ค่าวัสดุ รวม 3,327,270 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดามเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด นํ้ายาดับ
กลิ่น  มีด ช้อนส้อม ถ้วยชาม หม้อ แก้วนํ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้า
แข็ง กระทะไฟฟ้า เตา หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,012,270 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
.โป่งนก  จํานวน 260 วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน/วัน จํานวนเด็ก
เล็ก 308 คน และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระดับชั้นอนุบาล - ป
.6 จํานวน 260 วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน/วัน จํานวนนัก
เรียน 1,264 คน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวัน
ที่ 5 มิถุนายน 2558 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ( ข้อมูลจํานวนเด็กเล็กจาก CCIS 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559) ( ข้อมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 11 หน้า 55 )

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์บล็อค ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว ตะปู สังกะสี ทินเนอร์ สี ไม้
ต่าง ๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่ง
นก จํานวน 8 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน รวม 216,270 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 216,270 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว มีที่นั่งปรับระดับ
สูง-ตํ่า มีเท้าแขน มีขา 5 แฉก ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.บ้านซับ
มงคล , ศพด.โรงเรียนบ้านสะพานยาว , ศพด.วัดเทพบุตรบรรพต ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
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ชั้นเก็บที่นอน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บที่
นอน  จํานวน  2  หลัง  แบบ  3  ชั้น  จํานวน 12 ช่อง ราคาตามท้อง
ตลาด ให้แก่ ศพด.โรงเรียนบ้านโป่งนก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ชั้นวางของ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ จํานวน 3 ตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 120*60*75 เซนติเมตร ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.บ้านซับ
มงค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบทรง
สูง จํานวน 6 หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 91.5*45.7*183 เซนติเมตร ราคา
ตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.บ้านซับมงคล , ศพด.โรงเรียนบ้านสะพาน
ยาว , ศพด.โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร , ศพด.โรงเรียนบ้านโป่งนก ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

โต๊ะทํางาน จํานวน 10,770 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 120*60*75 เซนติเมตร ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.บ้านซับ
มงคล , ศพด.โรงเรียนบ้านสะพานยาว , ศพด.วัดเทพบุตรบรรพต ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 120*60*75 เซนติเมตร มีลิ้นชักสําหรับวางแป้นพิมพ์ มีความแข็ง
แรงทนทานหรือดีกว่า ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.โรงเรียนบ้านโป่ง
ขุนเพชร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

พัดลมติดผนัง จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 4 ตัว ขนาด 16 นิ้ว ราคาตาม
ท้องตลาด ให้แก่ ศพด.โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร , ศพด.วัดเทพบุตร
บรรพต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องกรองนํ้า จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองนํ้า จํานวน 8 เครื่อง เป็นเครื่องกรองนํ้า
แบบสแตนเลส แบบ 3 ท่อ ตัวเครื่องสแตนเลส 304 ทรงกลมทั้ง
ชุด หนา 2 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความสูงของ
เครื่อง 51 เซนติเมตร ความกว้างของเครื่อง 32 เซนติเมตร ท่อนํ้า
ขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน) ปริมาณสารกรองนํ้ากระบอกละ 4 ลิตร เชื่อมด้วย
อาก้อน สะอาด ปลอดภัย อัตราการกรอง 200 - 300 ลิตร/ชั่วโมง ที่แรง
ดันนํ้า 30 - 35 ปอร์น/ตารางนิ้ว ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด  อบต. ทั้ง  8 แห่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องเล่นสนาม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเด็กใน
สังกัด อบต.โป่งนก จํานวน  8  แห่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,056,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,056,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,056,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก
อนุบาล - ป.6  ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลโป่งนก อัตราคน
ละ 20 บาท/คน/วัน  จํานวน  200  วัน  จํานวนนักเรียน 1,264 คน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2559 ) ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 10 หน้า 55 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,075,000 บาท

งบบุคลากร รวม 321,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 321,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 321,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 754,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โป่งนก ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านและศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่
พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 3 หน้า 56 )

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับใช้ในงานพ่นหมอกควัน
หรืองานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ก๊าส
 นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน สําลีและผ้าพันแผล นํ้ายาต่าง  ๆ เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดนํ้าฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 152,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 2 หน้า 56)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 1 หน้า 56 )

งบเงินอุดหนุน รวม 112,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 112,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 112,500 บาท

เพื่อจ่ายสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่า
ดําเนินงานในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน / หมู่
บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัคร สาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติ
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่่ มท 0808.2/ว74 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ( แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 4 หน้า 57)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 974,520 บาท

งบบุคลากร รวม 806,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 806,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 764,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

งบดําเนินงาน รวม 130,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงคมสงเคราะห์

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน รวม 37,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน จํานวน 13,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเข้ามุมซ้าย จํานวน 1 ชุด ประกอบ
ด้วย โต๊ะทํางาน 1 ตัว ขนาด 120*60*75 เซนติเมตร โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 1 ตัว ขนาด 80*60*75 เซนติเมตร ตู้
ลิ้นชัก 1 ตัว ขนาด 42*60*65 เซนติเมตร วัสดุทําจากไม้อัดที่มีความแข็ง
แรง ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล คุณลักษณะพื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก ( 2 core ) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ในกรณีที่มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟฟิก ( Graphics Processing Unit ) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือในกรณีที่มีหน่วยจําเแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz มีหน่วยความจําหลัก ( RAM ) ชนิด DDR3 หรือดี
กว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive ) 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366*768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi ( 802.11b , g , n ) และ Bluetooth ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที ( ppm ) มีหน่วยความจํา ( Memory ) 
ขนาดไม่น้อยว่า 2 MB มีช่องเชื่อมต่อ ( interface ) แบบ Parallel 
หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้
กับ A4 , Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กวา 150 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสวัสดิการด้านสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดสวัสดิการด้านสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้
สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส  เช่น  จัดหาเครื่องอุปโภค
บริโภค อุปกรณ์สําหรับผู้พิการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ( แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560 - 2562 ข้อ 1 หน้า 50 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,929,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,239,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,239,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 867,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 287,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงาจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์บล็อค ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว ตะปู สังกะสี ทินเนอร์ สี ไม้
ต่าง ๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปรเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม 70,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก ( 2 core ) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความ
จําหลัก ( RAM ) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive ) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดี
กว่า  จํานวน  1  หน่วย  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD 
หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer ) จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer ) 
จํานวน 1 เครื่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200*1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที ( ppm ) หรือ 15 ภาพต่อนาที ( ipm ) มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที ( ppm ) หรือ 10 ภาพต่อ
นาที ( ipm ) มีช่องเชื่อมต่อ ( interface ) แบบ Parallel 
หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้
กับ A4 , Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,380,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,880,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,880,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายคลองม่วง-บุฉนวน)  หมู่ที่  9 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายคลองม่วง-บุ
ฉนวน) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 09/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 39 หน้า 28)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายไร่นายทองแดง-ไร่นางสี)  หมู่ที่  6 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
ไร่นายทองแดง-ไร่นางสี) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 06/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 23 หน้า 24)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหน้าโรงเรียนคลองผักหวาน  ช่วงไร่นาง
สองเมือง)  หมู่ที่  14

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายหน้าโรงเรียน
คลองผักหวาน ช่วงไร่นางสองเมือง) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 14/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 56 หน้า 31)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน (ซอยศาลปู่ตา)  หมู่ที่  11 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่ลาดชัน (สาย
ศาลปู่ตา) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 11/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 46 หน้า 29)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  (คุ้มหัวฝาย)  หมู่ที่  11 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (คุ้ม
หัวฝาย) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 11/2560-2  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 49 หน้า 30)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  (สายบ้านนายทอง  นนทภักดี)  
หมู่ที่  7

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
บ้านนายทอง  นนทภักดี) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 07/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 28 หน้า 26)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  (สายบ้านนายนพดล-บ้านนาง
สมจิตร)  หมู่ที่  8

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
บ้านนายนพดล-บ้านนางสมจิตร) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 08/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 34 หน้า 27)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  (สายบ้านนายสมควร-ข้างสํานัก
งาน ปภ.)  หมู่ที่  15

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
บ้านนายสมควร-ข้างสํานักงาน ปภ.) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 15/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 59 หน้า 32)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายข้างบ้านนายสวง  เบิกขุน
ทด)  หมู่ที่  5

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
บ้านนายสวง เบิกขุนทด) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 05/2560-2  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 19 หน้า 24)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายตะวันออกบ้าน)  หมู่ที่  2 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
ตะวันออกบ้าน) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 02/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 5 หน้า 21)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านช่างเล็ก)  หมู่ที่  5 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
บ้านช่างเล็ก) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 05/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 19 หน้า 24)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายวิเชษฐ์-ทางหลวง)  
หมู่ที่  12

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
บ้านนายพิเชษฐ์-ทางหลวง) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 12/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 52 หน้า 31)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายอุดม  เกตแก้ว)  
หมู่ที่  3

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
บ้านนายอุดม เกตแก้ว) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 03/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 12 หน้า 22)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายสามแยกตะวันออกบ้าน)  
หมู่ที่  1

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
สามแยกตะวันออกบ้าน) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 01/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 1 หน้า 20)

โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเพื่อการเกษตร (สายวัดเทพบุตรบรรพ
รต-ไร่นายประจบ)  หมู่ที่  14

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเพื่อการ
เกษตร (สายวัดเทพบุตรบรรพรต-ไร่นายประจบ) ขนาดคันทางถนนยก
ร่องพูนดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.65 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งนก เลขที่ 14/2560-2  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 57 หน้า 31)
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โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 10 จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ขนาด
ลานอเนกประสงค์ กว้าง 21.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งนก เลขที่ 10/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 7 หน้า 60)

โครงการขุดลอกห้วยเฉลียงเบิก  หมู่ที่  13 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกห้วยเฉลียงเบิก ขนาดปากกว้าง
เฉลี่ย 15.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 5.65 เมตร ยาว 500.00  เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งนก เลขที่ 13/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 34 หน้า 41)

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายบุญหลาย-บ้าน
นายชัย)  หมู่ที่  4

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน (สายบ้านนายบุญหลาย-บ้านนายชัย) เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งนก เลขที่ 04/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 15 หน้า 23)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายไทรงาม-หนองไม้แก่น)  
หมู่ที่  7

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สาย
ไทรงาม-หนองไม้แก่น) ขนาดผิวจราจรถนน
ลูกรัง  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 07/2560-2  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 29 หน้า 26)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายตะวันตกบ้าน)  หมู่ที่  9 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สาย
ตะวันตกบ้าน) ขนาดผิวจราจรถนน
ลูกรัง  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 09/2560-2  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 42 หน้า 28)

โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม  (ช่วงไร่นายพนัง)  หมู่ที่  6 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงไร่นาย
พนัง) รายละเอียดตามเลขที่  06/2560-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ข้อ 22 หน้า 24)
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบําเหน็จณรงค์ เป็นค่า
ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านบุ่งเวียน , บ้านโคกชาติ , บ้านใหม่
สุขประเสริฐ , บ้านคลองผักหวาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 2 หน้า 42 )

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านนําร่องธนาคารขยะภายในตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมหมู่บ้านนําร่องธนาคารขยะภาย
ในตําบล เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 ข้อ 2 หน้า 75 )

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 265,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน  เช่น  ค่า
เอกสาร ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการออก
ประชาสัมพันธ์การบริหารงานของ อบต.  และสอบถามปัญหาความเดือด
ร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ข้อ  9  หน้า  67)

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวัน
ที่  29  มกราคม 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฏาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ข้อ  1  หน้า  66)
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  เช่น  ค่าจัดกิจกรรม
กีฬา  นันทนาการ  ค่าจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนทั้งชาติ  กิจกรรมฝึกอบรมประชุมชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อ
สร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ใน
การจัดตั้งศูนย์ปรองดองขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0214/ว
 1344  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2557  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935  ลงวัน
ที่  6  มิถุนายน  2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฏาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ข้อ  5  หน้า  67)

โครงการบูรณาการแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.4/ว 856  ลงวันที่  12  มีนาคม  2553  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฏา
คม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  2  หน้า  66)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  เช่น  ค่าเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายโครงการและค่าวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102  ลงวันที่  1  กรกฏา
คม  2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  1  หน้า  61)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฏาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  2  หน้า  48)

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  เช่น  กลุ่มเลี้ยง
สุกร  เลี้ยงปลา  เลี้ยงไก่  ทอสื่อ  ทอผ้า  หัตกรรม  เพาะเห็ด  ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที่  15  กรกฏาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  1  หน้า  48)
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมภาคีเครือข่ายจิตอาสา
พัฒนาชุมชน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  5  หน้า  51)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที่  15  กรกฏาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  6  หน้า  51)

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพครอบครัวผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพครอบครัวผู้
พิการ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฏาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  3  หน้า  48)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 655,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 555,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา  กรีฑานักเรียนตําบลโป่งนก จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา  กรีฑานักเรียนตําบลโป่ง
นก  เช่น   ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเงิน
รางวัล  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าเตรียมสนาม  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ข้อ  1  หน้า  59)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์  เช่น   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเงินรางวัล  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าเตรียมสนาม  ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  3  หน้า  59)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  เช่น   ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพาหนะ  ค่าชุดแต่งกายนักกีฬา  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ข้อ  2  หน้า  59)
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ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพ
ติด  เช่น   ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเงิน
รางวัล  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าเตรียมสนาม  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ข้อ  4  หน้า  60)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  5  หน้า  60)

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ  เช่น   ค่าของรางวัล  ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  6  หน้า  60)

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  อุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ  เช่น  ลูก
ฟุตบอล  ตะกร้อ  เปตอง  วอลเล่ย์บอล  ตาข่ายกีฬา  เสาตาข่ายกีฬา  ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
กีฬาและนันทนาการ 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเสาธงกีฬาประจําสนามกีฬา  อบต. จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเสาธงกีฬาประจําสนามกีฬา  อบต
.  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  15/2560-02  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  3  หน้า  73)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา  เช่น  วันเข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา
และงานวันสําคัญอื่นๆทางพระพุทธศาสนา  เช่น  ค่าหล่อเทียนพรรษา  ค่า
ป้ายโครงการและค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  1  หน้า  58)
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์งานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  เช่น  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง  งานแห่ปราสาทผึ้ง
และงานสําคัญอื่นๆ  จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถานที่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  2  หน้า  58)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดงานท่องเที่ยวดอกกระเจียว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดงานท่องเที่ยวดอก
กระเจียว  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนบุพชาติ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  1  หน้า  65)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,110,000 บาท

งบบุคลากร รวม 774,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 774,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 612,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานเกษตร  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน รวม 313,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าใช้สอย รวม 241,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนัก
งาส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยลี้ยง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยเกี่ยวกับด้านการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยเกี่ยวกับด้านการ
เกษตร  เช่น  พืชไร่ พืชสวน  ผักและสัตว์เลี้ยงต่างๆ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต  เช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่า
วัสดุอุกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ข้อ  6  หน้า  49)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่  มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กร
กฏาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
ส่งเสริมการเกษตร  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ข้อ  4  หน้า  49)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลโป่งนก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลโป่งนก  เช่น  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562  ข้อ  10  หน้า  71)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร
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ค่าวัสดุ รวม 67,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุการเกษตร จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า  ปุ๋ย  อาหารสัตว์  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช ฯลฯ   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรง
สูง  จํานวน  1  หลัง  ขนาด  91*43*183  เซนติเมตร  ความสูงไม่น้อย
กว่า  180  เซนติเมตร  ภายในชั้นปรับระดับได้  3  แผ่น  ราคาตามท้อง
ตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก ( 2 core ) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความ
จําหลัก ( RAM ) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive ) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดี
กว่า  จํานวน  1  หน่วย  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD 
หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตามพระราชดําริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดําริและโครงการตามพระราช
เสาวนีย์  เช่น  ค่าพันธุ์ไม้  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฏาคม  2559   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  1  หน้า  76)

โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจําถิ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชประจําถิ่น  เช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสารและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  2  หน้า  76)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน  ทราย ไม้
ต่างๆ ตะปู เหล็กเส้น นํ้ามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  สังกะสี  กระเบื้อง  ท่อนํ้า
บาดาล  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์นํ้า - ไฟฟ้า ซึ่ง
ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งของงานกิจการประปา โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาของ อบต. โป่งนก ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,511,700 บาท

งบกลาง รวม 16,511,700 บาท
งบกลาง รวม 16,511,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 161,500 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละห้า  พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วย  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.2533  หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต
.  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่  10  กรกฏาคม  2557  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฏาคม  2559   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 580,000 บาท
1.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จํานวน  180,000  บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท  0891.3/ว 2199  ลง
วันที่  10  พฤศจิกายน  2552  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1514  ลงวันที่  26  กรกฏาคม  2554  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562  ข้อ  5  หน้า  57)
2.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโป่งนก  จํานวน  300,000
  บาท  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโป่งนก  โดยยึดหลัก
ประชาชนออม  1  ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ  1  ส่วน  และ
รัฐบาล  1  ส่วน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กร
กฏาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ 7 หน้า 51)
3.  สมทบชมรมผู้สุงอายุตําบลโป่งนก  จํานวน  100,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบชมรมผู้สูงอายุตําบลโป่งนก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (แผนพัฒนาสามปี พ.ส.2560-2562
  ข้อ  8  หน้า  52)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,988,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  1,397  ราย  โดยถือ
ปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
 4072  ลงวันที่ 15  กรกฏาคม  2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502  ลงวัน
ที่  2  สิงหาคม  2559  ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา  16  แห่ง  พ.ร.บ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ  พ.ศ.2542  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  9  หน้า  52)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ จํานวน  345  รายๆ
ละ 9,600  บาท/ปี  โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด ที่ มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฏาคม  2559  และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502  ลง
วันที่  2  สิงหาคม  2559  ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา  16  แห่ง  พ.ร.บ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ  พ.ศ.2542  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562  ข้อ  9  หน้า  52)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส์  จํานวน  25  รายๆละ  6,000  บาท/ปี  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่ 15  กรกฏาคม  2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2548  ข้อ  16  และข้อ  17 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง  งานงบกลาง  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ข้อ  9  หน้า  52)

สํารองจ่าย จํานวน 1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667  ลงวัน
ที่  12  มีนาคม  2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3456  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2558  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่ววที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฏาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 30,000 บาท
ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก  เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับครูผู้
ดูแลเด็ก  จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  งวดที่  3  อัตราคน
ละ  30,000  บาท  ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กร
กฏาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  และลูกจ้างชั่วคราวเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 179,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40  ลงวัน
ที่  14  สิงหาคม  2558  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41  ลงวัน
ที่  14  สิงหาคม  2558  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.5/ว
 1264  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557  หนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28  ลงวันที่  21  กร
กฏาคม  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฏาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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