
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก
อําเภอ เทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,370,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,282,923 บาท

งบบุคลากร รวม 6,402,900 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 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,664,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,967,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,616,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1. นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 2. นัก
บริหารงานทั่วไป อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น 3. นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 5. เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ได้แก่ 1. นัก
บริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 2. นักบริหารงานทั่ว
ไป อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,017,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่ว ได้แก่ 1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
บันทึกข้อมูล 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4. คนตกแต่งสวน 5. แม่
ครัว 6. พนักงานขับรถยนต์ 7. คนงานทั่วไป จํานวน  1 อัตรา  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 102,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ได้แก่ 1. ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3. คนตกแต่ง
สวน 4. แม่ครัว 5. พนักงานขับรถยนต์ 6. คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 4,116,623 บาท
ค่าตอบแทน รวม 274,550 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 198,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 1,920,073 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 667,073 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาฯ ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจํา
เป็นและเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กฏหมายกําหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัวไป (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 11 หน้า 150)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญและงานรัฐพิธี จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญและงานรัฐ
พิธี เช่น วันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร , วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ฯลฯ เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าพลุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 16 หน้า 151)

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวม
แห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที่ 31 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 7 หน้า 149)

ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันเอกชนในการประเมิน
สํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 10 หน้า 150)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต
. เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

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

โครงการตามนโยบายของรัฐ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามนโยบายของรัฐ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 5 หน้า 149)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 9 หน้า 149)

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในตําบล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในตําบล เป็นค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 1 หน้า 160)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการประชาชนของ อบต.โป่งนก จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนของ อบต.โป่งนก เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ 2 หน้า 148)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ 8 หน้า 149)

โครงการส่งเสริมศูนย์อินเตอร์เน็ตตําบลโป่งนก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศูนย์อินเตอร์เน็ตตําบลโป่งนก ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 6 หน้า 149)

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 2 หน้า 7)
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ค่าวัสดุ รวม 1,507,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 297,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มีด ช้อน
ส้อม ถ้วยชาม หม้อ แก้วนํ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง กระทะ
ไฟฟ้า เตา หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์ บล็อค 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 ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต์ นํ้ามันเบรก สายไมล์ เพลา ฟิมม์กรองแสง เบรก ตลับลูกปืน หัว
เทียน หม้อนํ้า พวงมาลัย เบาะรถยนต์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 415,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายสําหรับค่าไฟฟ้าค้างจ่ายและค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกิน
สิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงาน อบต. ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสํานักงาน อบต. และศูนย์อินเตอร์
ตําบลโป่งนก รวมถึงค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน รวม 733,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 433,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว คุณลักษณะมีที่นั่งปรับ
ระดับสูง - ตํ่าได้ มีเท้าแขน มีขา 5 แฉก ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 5 หน้า 12)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 84,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 42,300 บาท ขนาดที่กําหนดเป็น
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 32,000 บีทียู ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติด
ตั้ง เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรง
งานเดียวกัน เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร์ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวัน
ที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 ข้อ 7 หน้า 12)
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ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
กระจก 2 บาน จํานวน 3 หลัง  ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x87 
เซนติเมตร ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 6 หน้า 12)

เต็นท์ จํานวน 156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ทรง
โค้ง  ขนาด  3  ห้อง  จํานวน  2  หลัง  ขนาดไม่น้อยกว่า  5x10x2.50  
เมตร  และจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง  ขนาด  2  ห้อง  จํานวน  4  หลัง  ขนาด
ไม่น้อยกว่า  5x8  เมตร  คุณลักษณะเป็นโครงหลังคาเหล็ก  หลังคาเป็น
วัสดุผ้าใบ  มีความแข็งแรง  ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับ
ที่  1  ข้อ 8  หน้า  13)

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว  ขนาดไม่น้อย
กว่า 150x75x75 เซนติเมตร มี 2 ลิ้นชัก สามารถล็อคได้ วัสดุทําจากไม้
อัดที่มีความแข็งแรง ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 4 หน้า 12)

โต๊ะหน้าขาว จํานวน 63,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาว  จํานวน  29  ตัว  ขนาดไม่น้อย
กว่า  60x150x75  เซนติเมตร  เป็นทรงเหล็กเมลามีน  มีหน้าขาว  มี
ความแข็งแรง ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ
.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ  9 หน้า  13)

ถังนํ้า จํานวน 9,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 1  ถัง  เป็นขนาด
ความจุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า  2,000  ลิตร  คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง  ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  หนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0731.1/ว
 60  ลงวันที่  17  มีนาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผน
งานบริหารวานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ  10  หน้า  14)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 51,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อน
ที่  จํานวน  5  เครื่อง  คุณลักษณะเป็นตู้ลําโพงสองทางขนาดไม่น้อย
กว่า  15  นิ้ว  ลําโพงทนกําลังขับสูงสุด 450/900  วัตต์ เพาเวอร์แอมป์
กําลังขับสูงสุด  150  วัตต์  สามารถบันทึก REC  และมี  VOX  ฟังก์ชั่น
ตัดเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อพูดไมโครโฟน  มีช่องต่อไมโครโฟนชนิดใช้
สายและไลน์อินพุด  มีระบบชาร์ตไฟในตัวเครื่องและแบตเตอรี่ชาร์จ
เจอร์  มีช่องสําหรับเสียบ USB  สามารถเล่นไฟล์ MP3  ได้  เครื่องรอง
รับบลูทูธ  พร้อมไมลค์ลอยมือถือ  2  ตัว  มีล้อลากสําหรับเคลื่อน
ย้าย  ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ  12  หน้า  14)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทํานํ้าร้อนนํ้าเย็น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อนนํ้าเย็น จํานวน 1 เครื่อง มีหัวก๊อก
จ่ายนํ้า โดยเป็นนํ้าร้อน 1 หัวก๊อก นํ้าเย็น 1 หัวก๊อก สําหรับถังนํ้าขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.9 ลิตร ถังบรรจุนํ้าภายในทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สาร
ตะกั่ว ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 11 หน้า 14)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานมีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีหน่วย
ความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อย 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD 
หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 ข้อ 1 หน้า 11)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานมีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จําหนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2) ใน
กรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz  มีหน่วย
ความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มี DVD-RW 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network InterFace) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) 
และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวพเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 ข้อ 2 หน้า 11)

วันที่พิมพ์ : 30/10/2561  11:25:32 หน้า : 8/52



เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน เป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อ
นาที (ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้
กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 ข้อ 3 หน้า 11)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างที่จอดรถสําหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างที่จอดรถสําหรับประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
โป่งนก เลขที่ 15/2561-02 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 14 หน้า 151)

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโป่งนก รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งนก เลขที่ 15/2561-03 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 1 หน้า 7)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอําเภอ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 4 หน้า 163)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,664,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,969,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,969,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,579,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1.นักบริหารงานคลัง  อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น  2.  นัก
วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญ
งาน  4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติ
งาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล ได้แก่  1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  2. เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล  ได้แก่ นักบริหาร
งานคลัง อํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ได้แก่  1.ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ  2.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง  ได้แก่  1.ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัสดุ  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 682,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 111,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 428,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 318,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.3/ว 462  ลงวัน
ที่  29  กุมภาพันธ์  2551  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว
 67  ลงวันที่ 9  มกราคม  2555  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 3 หน้า 148)

โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชําระภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชําระภาษี
เคลื่อนที่  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 4 หน้า 148)

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 12,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  2  บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ  3  ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  จํานวน  1  หลัง  ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  หนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0731.1/ว 60  ลงวัน
ที่  17  มีนาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ
.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ  14  หน้า  15)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา  (18 หน้า /นาที) จํานวน 6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED  ขาว
ดํา  จํานวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  3,300  บาท  คุณลักษณะพื้น
ฐาน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600  dpi  มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm)  มีหน่วยความ
จํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
แบบ  Parallel หรือ  USB 2.0  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2560  กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ  13 หน้า  15)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,349,110 บาท

งบบุคลากร รวม 743,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 743,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 562,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่ว
ไป ชํานาญงาน 2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่ว
ไป ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

วันที่พิมพ์ : 30/10/2561  11:25:32 หน้า : 12/52



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่ว
ไป ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน รวม 606,010 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,010 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 44,010 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียยบฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 385,000 บาท

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนัก
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน สําลีและผ้าพันแผล นํ้ายาต่าง ๆ เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดนํ้าฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 569,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟ
ป่า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808./2 ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวัน
ที่ 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 3 หน้า 146)

โครงการต้านภัยแล้ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต้านภัยแล้ง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 3 หน้า 146)

โครงการต้านภัยหนาว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต้านภัยหนาว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 5 หน้า 147)

โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดย
เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 843 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 4 หน้า 146)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในตําบลโป่งนก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ตําบลโป่งนก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 8 หน้า 147)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 1 หน้า 146)

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ  หน้า 154)

โครงการวัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน อปพร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 2 หน้า 154)

โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 3 หน้า 146)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย 

งบลงทุน รวม 19,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังนํ้า จํานวน 19,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 2 ใบ ราคาใบ
ละ 9,800  บาท  เป็นขนาดความจุนํ้าได้ไม่น้อย
กว่า 2,000 ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคาไม่
รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือ
สํานักงบประมาณที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 15  หน้า 15)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,357,480 บาท

งบบุคลากร รวม 3,186,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,186,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,493,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 679,080 บาท ได้แก่ 1. นักบริหาร
งานการศึกษา อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น 2. นักวิชาการ
ศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 1,814,520 บาท ได้แก่ ครู คศ.1 จํานวน 7 อัตรา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 618,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 70,920 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 547,200 บาท ได้แก่ 1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา 2. ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ได้แก่ 1. ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา 2. ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 1,164,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,040 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 231,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 835,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพยย์สิน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ กฏหมาย หรือตาม
หนังสือสั่งการของกระทรวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระ
เรียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเบื้องต้น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเบื้อง
ต้น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการ
จัดอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 9 หน้า 132)

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าเอกสารในการจัดอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 16 หน้า 133)

โครงการโรงเรียนพ่อแม่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการจัดอบรม ค่าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 18 หน้า 134)
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 7,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะมีที่ปรับ
ระดับสูง - ตํ่าได้ มีเท้าแขน มีขา 5 แฉก ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ข้อ 17 หน้า 16)
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โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 80x160x75 เซนติเมตร มี 2 ลิ้นชัก สามารถล็อคได้ วัสดุทําจากไม้
อัดที่มีความแข็งแรง ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 16 หน้า 16)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,779,217 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,449,817 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,190,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ
.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 17 หน้า 134)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 8 แห่ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 1 หน้า 8)

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 19 หน้า 134)

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 15 หน้า 133)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 499,800 บาท

เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยการเบิกหักผลักส่งให้
ศูนย์ฯ อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวนเด็กเล็ก 294 คน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 (ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2560) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 10 หน้า 132)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  ค่า
พัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต
. ทั้ง 8 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 3 หน้า 4)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 1,440,600 บาท
เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก
เป็นค่าอาหารกลางวัน โดยการเบิกหักผลักส่งให้
ศูนย์ฯ จํานวน 245 วัน อัตราวันละ 20 บาท/คน/วัน จํานวนเด็ก
เล็ก 294 คน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2560) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 11 หน้า 132)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลโป่งนก(โตไปไม่
โกง)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนตําบลโป่งนก (โตไปไม่โกง) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ข้อ 1 หน้า 4)

ค่าวัสดุ รวม 3,176,217 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มีด ช้อน
ส้อม ถ้วยชาม หม้อ แก้วนํ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง กระทะ
ไฟฟ้า เตา หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,876,217 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต
.โป่งนก จํานวน 260 วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน/วัน จํานวนเด็ก
เล็ก 294 คน และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระดับชั้นอนุบาล - ป
.6 จํานวน 260 วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน/วัน จํานวนนัก
เรียน 1,207 คน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2560) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 12 หน้า 133)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์ บล็อค 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 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน สําลีและผ้าพันแผล นํ้ายาต่าง ๆ เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดนํ้าฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 83,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ทั้ง 8 แห่ง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
. ทั้ง 8 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน รวม 501,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 301,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว คุณลักษณะมีที่นั่งปรับ
ระดับสูง - ตํ่าได้  มีเท้าแขน  มีขา 5 แฉก  ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ ศพ
ด.บ้านศิลาทอง , ศพด.โรงเรียนบ้านโป่งนก และ ศพด.บ้านซับมงคล  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 ข้อ 18 หน้า 16)
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ชั้นเก็บที่นอน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บที่นอน จํานวน 2 หลัง  คุณลักษณะ
แบบ 3 ชั้น จํานวน 12 ช่อง ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.โรงเรียน
บ้านโป่งนก และ ศพด.โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ข้อ 15 หน้า 18)

ชั้นวางโทรทัศน์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางโทรทัศน์ จํานวน 3 ตัว  ขนาดไม่น้อย
กว่า 120x60x75 เซนติเมตร ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.โรงเรียน
บ้านโป่งนก , ศพด.บ้านซับมงคล และ ศพด.บ้านศิลาทอง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ข้อ 23 หน้า 17)

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 13,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
ทึบ จํานวน 3 หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 148x40x88 เซนติเมตร ราคาตาม
ท้องตลาด ให้แก่ ศพด.โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ข้อ 21หน้า 17)

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 6 หลัง ราคาหลัง
ละ 5,500 บาท ไห้แก่ ศพด.บ้านซับมงคล , ศพด.โรงเรียนบ้านโป่ง
นก , ศพด.วัดเทพบุตรบรรพต , ศพด.โรงเรียนบ้านสะพานยาว และ ศพด
.บ้านศิลาทอง คุณลักษณะขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่น
ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตาม
บัญชีราคาครุภัณฑ์ หนังสือสํานักงานงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลง
วันที่ 17 มีนาคม 2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ
.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 20 หน้า 17)

ตู้อเนกประสงค์ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้อเนกประสงค์  จํานวน 2 หลัง  คุณลักษณะ
แบบ 3 ประตู  มีประตูปิดทั้ง 3 ชั้น  ขนาดไม่น้อยกว่า 42x30x87 
เซนติเมตร  ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งขุน
เพชร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่ม
เติม ฉบับที่  1  ข้อ 24  หน้า  18)

โต๊ะทํางาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก จํานวน  4 ตัว  ขนาดไม่น้อย
กว่า 92x61x75 เซนติเมตร ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.โรงเรียน
บ้านโป่งนก , ศพด.บ้านซับมงคล และ ศพด.บ้านศิลาทอง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ข้อ 19 หน้า 16)
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โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว คุณลักษณะขนาด
ไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร  มีลิ้นชักสําหรับวางแป้นพิมพ์ มี
ความแข็งแรงทนทานหรือดีกว่า ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.โรงเรียน
บ้านสะพานยาว และ ศพด.บ้านศิลาทอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 22 หน้า 17)

โต๊ะหน้าขาว จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาว จํานวน 5 ตัว  ขนาดไม่น้อย
ว่า 60x150x75  เซนติเมตร ราคาตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.บ้านไทร
งาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 ข้อ 27 หน้า 18)

พัดลมติดผนัง จํานวน 16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 11 ตัว  ขนาด 16 นิ้ว ราคา
ตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.วัดเทพบุตรบรรพต , ศพด.บ้านซับมงคล , ศพ
ด.บ้านศิลาทอง , และ ศพด.โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ข้อ 26 หน้า 18)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท ให้แก่ ศพด.บ้านศิลา
ทอง , ศพด.วัดเทพบุตรบรรพต , ศพด.โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร , ศพด
.โรงเรียนบ้านสะพานยาว และ ศพด.บ้านไทรงาม คุณลักษณะมีระดับ
ความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920x1080 
พิกเซล ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า 32 นิ้ว แสดงภาพด้วย
หลอดภาพแบบ LED Backlight ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
สัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ช่องต่อ USB ไม่น้อย
กว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง และภาพยนตร์ มีตัวรับ
สัญญาณ Digital ในตัว ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสํานัก
งบประมาณ ที่ นร 0731.7/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ข้อ 28 หน้า 18)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เก็บอาหาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอาหาร จํานวน 1 หลัง ขนาดไม่น้อย
กว่า 120x175x45  เซนติเมตร มี 6  ประตู เป็นโครงเหล็กแข็งแรง ราคา
ตามท้องตลาด ให้แก่ ศพด.บ้านซับมงคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 29 หน้า 19)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานมีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีหน่วย
ความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อย 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD 
หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 31 หน้า 19)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 4,300 บาท ให้แก่ ศพด.โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร , ศพด.วัด
เทพบุตรบรรพต คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) 
แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 30 หน้า 19)

ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องเล่นสนาม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก ทั้ง 8 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ข้อ 32 หน้า 19) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 2 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพาน
หิน หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก เลขที่ 02/2561-02  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ
.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 1 หน้า 131)
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,828,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,828,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,828,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตตําบลโป่งนก ระดับชั้นอนุบาล - ป.6 ในอัตราคน
ละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน จํานวนนักเรียน 1,207 คน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ข้อมูล ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2560) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 13 หน้า 133)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 2 หน้า 4)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,519,380 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบดําเนินงาน รวม 1,164,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,060 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่นบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 875,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โป่งนก ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฏหมาย หรือตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสิทธเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 6 หน้า 141)

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม คลิ
ป ตรายาง ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้ายาลบคําผิด ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับใช้ในงานพ่นหมอกควัน
หรืองานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ก๊าส
 นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน สําลีและผ้าพันแผล นํ้ายาต่าง ๆ เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดนํ้าฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

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

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 232,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น  ที่จําเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 2 หน้า 140)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลงวัน
ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 1 หน้า 5)
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โรคการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ข้อ 1 หน้า 140)

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

เพื่อจ่ายสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่า
ดําเเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน / หมู่
บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติ
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 4 หน้า 141)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,185,760 บาท

งบบุคลากร รวม 922,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 922,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 859,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้อน 2. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 3. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติ
งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสังเคราะห์

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสังเคราะห์

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม อํานวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสังเคราะห์

งบดําเนินงาน รวม 250,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

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

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรเนียม
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ กฏหมาย หรือตาม
หนังสือสั่งการของกระทรวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
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 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เก้าอี้
พลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ก๊าส นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี เลนส์ซูม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ สายเคเบิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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งบลงทุน รวม 12,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่่องอ่านบัตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร จํานวน  1 เครื่อง คุณลักษณะ ดัง
นี้  1.เป็นเครื่องอ่านบัตรรองรับมาตรฐาน ISO-7816 Class A,B 
และ C (5V ,3V ,1.8V)  2.เครื่องอ่านบัตรสามารถอ่านและเขียนการทํา
งานในทุกการ์ดที่มี T= 0 และ T= 1 โปรโตคอล  3.เครื่องอ่าน
บัตร Smart Card สนับสนุนรูปแบบการ์ดมากที่สุดที่นิยมใน
ตลาด 4. Atmel :AT24C01 /
02/04/08/16/32/64/128/256/512/1024  5. SGS-
Thomson: ST14C02C,ST14C04C 6.Gamplus:GFM1K,GFM
2K,GFM4K
,GFM8K 7.เครื่องอ่านการ์ดอัจริยะ 256 ไบต์ EEPROM และเขียนฟัง
ชั่นป้องกัน:SLE4432,SLE4442,SLE5532,SLE5542  8.เครื่องอ่าน
การ์ดอัจฉริยะ 1K ไบต์ EEPROM และฟังก์ชั่นป้องกันการ
เขียน : SLE4418,SLE4428,SLE5518,SLE5528  9. การ์ดกับ
ประเภท '104' ของ EEPROM (ไม่ reloadable  บัตร
เคาร์เตอร์ token): SLE4406,SLE4436,SLE5536,SLE6636  10
..เครื่องอ่านบัตรมีค่า IC หน่วยความจําที่มีความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน
และการตรวจสอบ: AT88SC153,AT88SC1608  11.การ์ด
อัจฉริยะ 416-Bit EEPROM กับการตรวจสอบภาย
ใน PIN:SLE4404  12.การ์ดมีตรรกะการรักษาความปลอดภัยกับเขต
การใช้งานAT88SC101,AT88SC102,
AT88SC1003 13.เครื่องอ่านบัตรได้รับการรับรอง PPS  14.เครื่อง
อ่านบัตรได้รับมาตรฐาน RoHS  15.รับรอง
จาก: TH 60950/IEC 60,950 มาตรฐาน ISO-7816 พี
ซี / SC,CE,FCC,VCCI,CCID 
ไมโครซอฟท์ WHQL,EMV 2000 Level 1  ราคาตามท้องตลาด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 ข้อ 31  หน้า 18)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (lnkjet) จํานวน 7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (lnkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer , Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน ใช้
เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (lnkjet) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 4,800*1,200 dpi หรือ 1,200*4,800 dpi มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างขาดดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อ
นาที (ipm)  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) สามารถสแกนเอกสาร
ขนาด A4 (ขาวดํา - สี) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200*2,400 dpi มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสี
และขาวดํา สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา สามารถย่อ
และขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base - T หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
ได้ สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ข้อ 33 หน้า 20)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ข้อ 1 หน้า 127)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,398,460 บาท

งบบุคลากร รวม 1,351,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,351,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 991,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1. นักบริหารงานช่าง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น 2. นาย
ช่างโยธาอาวุโส 3. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานช่าง อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 298,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ 1. ผู้ช่วยช่างเขียน
แบบ 2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 850,780 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,280 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 92,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 453,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 393,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา  แฟ้ม คลิป ตรายาง  ซอง
เอกสาร  ตลับผงหมึก  นํ้าหมึกปรินท์  นํ้ายาลบคําผิด  ธงชาติ พระบรม
ฉายาลักษณ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เก้าอี้พลาสติก นํ้าดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์  ไมโครโฟน  สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  อิฐหรือซีเมนต์บล็อค  ปูน
ซีเมนต์  ทราย กระเบื้อง  เหล็กเส้น ปูนขาว ตะปู  สังกะสี ทินเนอร์  สี  ไม้
ต่างๆ อ่างล้างมือ  โถส้วม ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้
ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล  ก๊าส  นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ฟิล์ม  พู่กัน  สี  เมมโมรี่การ์
ด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี  เลนส์ซูม  ฯลฯ  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์  สายเคเบิล ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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งบลงทุน รวม 195,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 195,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  2  ตัว  คุณลักษณะมีที่นั่ง
ปรับระดับสูง-ตํ่าได้  มีเท้าแขน  มีขา 5 แฉก  ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่ม
เติม ฉบับที่  1  ข้อ 36  หน้า  20)

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน  1  ตัว  ขนาดไม่น้อย
กว่า 150x75x75  เซนติเมตร  มี  2  ลิ้นชัก  สามารถล็อคได้  วัสดุทําจาก
ไม้อัดที่มีความแข็งแรง  ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับ
ที่  1  ข้อ 35  หน้า  20)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเจาะคอลลิ่ง (Coring) จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอลลิ่ง (Coring) ถนนคอนกรีต-ถนนลาด
ยาง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้เจาะตรวจสอบความหนาของถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและถนนลาดยางในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งนก คุณลักษณะมีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลล์ กําลัง
ไฟ 3,000 วัตต์ ความเร็วรอบต่อนาทีไม่น้อยกว่า 520 มิลลิเมตร ความ
สามารถในการเจาะ 25-230 มิลลิเมตร (0.70-8 นิ้ว) พร้อมดอกเจาะคอ
ลลิ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จํานวนฟันไม่น้อย
กว่า 7 ฟัน จํานวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ 41  หน้า  22)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ
ขนาด 3 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิล ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด
กิโลวัตต์ขั้นตํ่า รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีดังนี้ (1) แผง
สวิทซ์ 1 อัน (2) โวลท์มิเตอร์ 1 อัน (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน (4) หลอดไฟ
แสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด (5) สวิตซ์ปิด-เปิดหลอด
ไฟ 1 อัน (6) คัตเอาต์ 1 อัน (7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด คุณสมบัติทางเทคนิค
ทั่วไป (1)ไฟ AC 220 โวลล์ ชนิดเดียว 50 เฮิรตซ์ สําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ (2) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Automatic Votage Regulation Control) โดยมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงไม่เกิน +5,-5% สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อย
กว่า 5 กิโลวัตต์ (3) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าส่งกําลังขับโดย
ตรง (Direct Coupling) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสํานัก
งบประมาณที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับ
ที่  1  ข้อ 39  หน้า  21)
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ครุภัณฑ์สํารวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพก
พา จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะมีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไว
สูง มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่น้อย
กว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง บันทึกข้อมูลค่าพิกัด
โดยอัติโนมัติได้ถึง 10,000 จุด มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูล
ตําแหน่งสถานที่สําคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตําแหน่ง มีเข็มทิศ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ มี
พอร์ตสําหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port 
แบบ High-Speed  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสํานักงบ
ประมาณที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับ
ที่  1  ข้อ 41 หน้า  22)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก (2 core)  มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.3 GHz  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย  มี
หน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือดี
กว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย  มี DVD-RW  
หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย  (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  มีแป้นพิมพ์และเมาส์  มีจอภาพ
แบบ  LCD  หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า  600 : 1  และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560  กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ 37  หน้า  21)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน เป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อย
กว่า  20  หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  8.8  ภาพต่อนาที (ipm)  มีความ
เร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ  4.5  ภาพต่อนาที (ipm)  มีช่องเชื่อมต่อ (interface)  
แบบ  Parallel  หรือ  USB 2.0  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า 1  ช่อง  สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal  และ Custom  
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560  กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ 38  หน้า  21)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,409,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,259,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,259,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบุฉนวน หมู่ที่ 9 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
แยกบุฉนวน  ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  09/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 152  หน้า 97)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน (ช่วงโนนตูม) หมู่ที่ 3 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน (ช่วง
โนนตูม) ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  03/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 42  หน้า 79)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน ช่วงบ้านนายเข้ม - ไร่นายอ้วน หมู่
ที่ 13

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน ช่วง
บ้านนายเข้ม-ไร่นายอ้วน  ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  13/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 211  หน้า 107)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน ช่วงวัดป่าสะพานหิน หมู่ที่ 2 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน ช่วงวัด
ป่าสะพานหิน  ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  02/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 35  หน้า 77)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน สายไร่นายทองแดง - ไร่นาย
ประสิทธิ์ หมู่ที่ 6

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน สายไร่
นายทองแดง -ไร่นายประสิทธิ์  ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  06/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 120  หน้า 92)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยหน้าบ้านนายบุญช่วย - บ้าน
นางหนูรา เจริญศรี หมู่ที่ 1

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอย
หน้าบ้านนายบุญช่วย-บ้านนางหนูรา  เจริญศรี ขนาดผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งนก เลขที่  01/2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 10  หน้า 73)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางสําเนียง เทพจัตุรัส - 
ร้านขนมจีน หมู่ที่ 5

จํานวน 123,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย
บ้านนางสําเนียง เทพจัตุรัส - ร้านขนมจีน   ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งนก เลขที่  05/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 104  หน้า 89)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางไหม - บ้านนายทอง
ม้วน หมู่ที่ 13

จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
บ้านหนองไม้แก่น-บ้านนายทองม้วน   ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  13/2561-02  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 212  หน้า 107)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายจันทร์ - บ้านนาย
แทน หมู่ที่ 12

จํานวน 173,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
บ้านนายจันทร์-บ้านนายแทน   ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  12/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 198  หน้า 105)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายนพดล - บ้านนาง
สมจิตร หมู่ที่ 8

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
บ้านนายนพดล-บ้านนางสมจิตร   ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  08/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 136  หน้า 94)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสมนึก - หน้าวัด หมู่
ที่ 7

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย
บ้าน สายบ้านนายสมนึก - หน้าวัด   ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  07/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 126  หน้า 93)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนาย
นิสิต หมู่ที่ 4

จํานวน 150,000 บาท

พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
บ้านนายสุรินทร์-บ้านนายนิสิต  ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  04/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 78  หน้า 85)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายวัดเทพนิมิต หมู่ที่ 3 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
วัดเทพนิมิต ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  03/2561-02  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 43  หน้า 79)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายแสนสนุก - โป่งกระบาน หมู่
ที่ 14

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สาย
แสนสนุก-โป่งกระบาน   ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  14/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 224  หน้า 109)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน    ขนาดผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  15/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 242  หน้า 112)

วันที่พิมพ์ : 30/10/2561  11:25:33 หน้า : 40/52



โครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  11/2561-1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 181  หน้า 102)

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่
บบ้าน  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นก เลขที่  05/2561-02  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 93  หน้า 87)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านนางรอด-ไร่นายแผ่ว  
หมู่ที่ 10

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านนางรอด-ไร่นาย
แผ่ว ขนาดผิวจราจรถนน
ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,395.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่ 10/2561-01  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 163 หน้า 99)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโป่งขุนเพชร - หนองไม้
แก่น หมู่ที่ 3

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
โป่งขุนเชร-หนองไม้แก่น  ขนาดผิวจราจรถนน
ลูกรัง กว้าง 3.70 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก เลข
ที่  03/2561-3  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ 49  หน้า 80)

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบําเหน็จณรงค์  เป็น
ค่าดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านใหม่สุขประเสริฐ และบ้านคลอง
ผักหวาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าถนน  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  ข้อ 1  หน้า 161)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางร่วมสร้าง
ชุมชนปลอดขยะ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  31  พฤษา
คม 2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564   ข้อ 3  หน้า  155)
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โครงการส่งเสริมธนาคารขยะชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมธนาคารขยะชุมชน เช่น  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  31  พฤษาคม 2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ
.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ 1  หน้า  9)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 385,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน  เช่น ค่า
เอกสาร ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการออก
ประชาสัมพันธ์การบริหารงานของ อบต. และสอบถามปัญหาความเดือด
ร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 4 หน้า  152) 

โครงการบูรณาการแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบูรณาการแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.4/ว 856  ลงวันที่  12  มีนาคม  2553   และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที่  31  พฤษภาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 5  หน้า 153) 

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว
 0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  31  พฤษา
คม 2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 3 หน้า  152) 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1102  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2557  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378  ลงวัน
ที่  3  พฤศจิกายน  2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  31  พฤษาคม 2560  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 1 หน้า  145) 
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 13  หน้า 124)  

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 6  หน้า 123)  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  เช่น ค่าจัดกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ ค่าจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  กิจกรรมฝึกอบรมประชุมชี้แจงทําความเข้า
ใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0214/ว 1344 ลงวัน
ที่  5  มิถุนายน 2557  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2557  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  31  พฤษาคม 2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 2  หน้า 152) 

โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 20  หน้า 126)  

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 9  หน้า 123)  

โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของผู้
ป่วยโรคเรื้อรัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 8  หน้า 123)  

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีแม่
บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 15 หน้า  124) 
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โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพครอบครัวผู้พิการ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพครอบครัวผู้
พิการ เช่น  ค่าตอบวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที่  31  พฤษภาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 14 หน้า  124) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 495,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนตําบลโป่งนก จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนตําบลโป่ง
นก  เช่น  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่า
เช่าเครื่องเสียง  ค่าเตรียมสนาม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 4  หน้า 143)

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์  เช่น  ค่าของ
รางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ
. 2561-2564  ข้อ 7 หน้า  143)

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าฝึกซ้อม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 5 หน้า 143)

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพ
ติด  เช่น  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่า
เช่าเครื่องเสียง  ค่าเตรียมสนาม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 6  หน้า 143)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าของรางวัล  ค่า
ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับ
ที่  1  ข้อ 2  หน้า  6)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ เช่น  ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง วอลเล่ย์บอล ตาข่ายกีฬา เสาตาข่ายกีฬา  ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายพุทธบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธบุตร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่ม
เติม ฉบับที่  1  ข้อ 1  หน้า  6)

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชาและงานวันสําคัญ
อื่น ๆ ทางพระพุทธศาสนา เช่น ค่าหล่อเทียนพรรษา ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 1 หน้า  142)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง งานแห่ปราสาทผึ้งและงาน
ประเพณีอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ พ.ศ
. 2561-2564  ข้อ 2 หน้า  142)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการจัดงานท่องเที่ยวดอกกระเจียว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดงานท่องเที่ยวดอก
กระเจียว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนรถบุพชาติ เพื่อร่วมงานท่องเที่ยว
ดอกกระเจียว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  ข้อ 9 หน้า 143)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,353,110 บาท

งบบุคลากร รวม 847,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 847,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 685,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ 1.นักบริหารงานการเกษตร อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น  2.นักวิชาการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานเกษตร  อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน
ส่งเสริมการเกษตร
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

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

งบดําเนินงาน รวม 455,530 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,530 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 49,530 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามกฏหมายและระ
เบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที่  31  พฤษภาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าใช้สอย รวม 306,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 111,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฏหมาย หรือตาม
หนังสือสั่งการของกระทรวง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ฯลฯ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการ
เกษตร

ค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยเกี่ยวกับด้านการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยเกี่ยวกับด้านการ
เกษตร  เช่น พืชไร่  พืชสวน ผัก  และสัตว์เลี้ยงต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
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โครงการไถกลบหว่านปอเทืองในนาข้าว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการไถกลบหว่านปอเทืองในนาข้าว เช่น ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  ข้อ 16 หน้า 138)

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ตําบลโป่งนก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตําบลโป่งนก เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ  14  หน้า 138)

โครงการอบรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมหมูบ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564  ข้อ 9 หน้า 137)

โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้การตรวจวัดค่า  PH ของดิน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้การตรวจวัด
ค่า PH ของดิน เช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ
.ศ. 2561-2564 ข้อ  2  หน้า  135)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผล
ผลิตทางการเกษตร เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564  ข้อ 5 หน้า 136)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา  แฟ้ม คลิป ตรายาง  ซอง
เอกสาร  ตลับผงหมึก  นํ้าหมึกปรินท์  นํ้ายาลบคําผิด  ธงชาติ พระบรม
ฉายาลักษณ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เก้าอี้พลาสติก นํ้าดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  อิฐหรือซีเมนต์บล็อค  ปูน
ซีเมนต์  ทราย กระเบื้อง  เหล็กเส้น ปูนขาว ตะปู  สังกะสี ทินเนอร์  สี  ไม้
ต่างๆ อ่างล้างมือ  โถส้วม ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า  ปุ๋ย  อาหารสัตว์  อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์  สายเคเบิล ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน รวม 50,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว  คุณลักษณะมีที่นั่งปรับ
ระดับสูง - ตํ่า ได้ มีเท้าแขน  มีขา 5 แฉก ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติมครั้งที่  1  ข้อ 45 หน้า  23)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ชนิด
แขวน จํานวน  1  เครื่อง  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่า
กว่า  24,000  บีทียู  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง เครื่องปรับ
อากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีที
ยู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้ง
ชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียว
กัน เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้  มีความหน่วงเวลาการทํา
งานของคอมเพรสเซอร์  รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ตามหนังสือสํานักงบประมาณที่  นร 0731.1/ว 60  ลงวัน
ที่  17  มีนาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ 44หน้า  23)

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 150x75x75 เซนติเมตร มี 2 ลิ้นชัก สามารถล็อคได้ วัสดุทําจากไม้
อัดที่มีความแข็งแรง ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ 42 หน้า  22)
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ถังนํ้า จํานวน 10,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 1 ใบ เป็นขนาด
ความจุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร คุณสมบัติตามมาตฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวัน
ที่  17 มีนาคม 2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ 43  หน้า  23)

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  ข้อ 1  หน้า  10)

โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวณีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวณีย์ เช่น  ค่า
ป้ายโครงการ ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564  ข้อ 4  หน้า 158)

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดําริ เช่น  ค่า
ป้ายโครงการ ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564  ข้อ 3  หน้า 157)

โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักนํ้า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน เช่น  ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0801.2/ ว 1060 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม ฉบับ
ที่  1  ข้อ 2  หน้า  10)
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564   ข้อ 2 หน้า 157)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 350,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย  ไม้ต่างๆ ตะปู เหล็ก
เส้น นํ้ามันทาไม้   ทินเนอร์ สี  สังกะสี  กระเบื้อง  ท่อนํ้าบาดาล  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น มอเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปาของ อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,569,000 บาท

งบกลาง รวม 18,569,000 บาท
งบกลาง รวม 18,569,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 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  กรกฎาคม  2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที่  31  พฤษภาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบลาง  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ
.2561-2564  ข้อ 9 หน้า 129)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 580,000 บาท
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน 2552  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1514  ลงวันที่ 26  กรกฏาคม 2554
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564  ข้อ 7 หน้า 129)
2. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโป่งนก จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโป่งนก โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม  1  ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ  1   ส่วน และ
รัฐบาล  1  ส่วน   โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่  20 สิงหาคม 2553   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  พ.ศ.2561-2564  ข้อ 6 หน้า  129)
3. สมทบชมรมผู้สูงอายุตําบลโป่งนก จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบชมรมผู้สูงอายุตําบลโป่งนก   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-
2564  ข้อ 1 หน้า  128)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ที่ มท 0810.6/ว1234 ลงวัน
ที่ 23 มิถุนายน 2560 ตามระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และตามภารกิจถ่ายโอน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ
.2561-2564  ข้อ 3 หน้า  128)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,760,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1234 ลงวัน
ที่ 23 มิถุนายน 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานงบกลาง  งานงบกลาง  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ
.2561-2564  ข้อ 4 หน้า  128)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  โดยถือปฏิบัติตามระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2542  ข้อ 5 หน้า  129)

สํารองจ่าย จํานวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667  ลงวัน
ที่  12  มีนาคม  2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฏาคม  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989  ลงวัน
ที่  31  พฤษภาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ
.2561-2564  ข้อ 8 หน้า  129)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก  จัดสรรค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา อัตราคนละ 15,000  บาท  ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก  ที่ มท 0809.4/ว 1326  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2560   ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564  ข้อ 2 หน้า  128)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ลูกจ้างชั่วคราวเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ 10 หน้า 130)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 224,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2559  หนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว
 29  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ว2989  ลงวัน
ที่  31  พฤษภาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ
.2561-2564  ข้อ 11 หน้า  130)
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