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ส่วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง    
 

อ าเภอทพัทัน  จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 



ท่าน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง

บัดนี้   ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง    จะได้เสนอร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง  อีกคร้ังหนึ่ง    
ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง  จึงขอแถลงให้ท่านประธาน และ 
สมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

1.สถานะการคลัง
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ณ วันที ่  31 กรกฎาคม  2561  องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองกลางดง  มีสถานะการเงิน  ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน บาท
1.1.2 เงินสะสม บาท
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้ แบบก่อหนี้ผูกพัน และ  

ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน             โครงการ บาท
1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ 

ผูกพัน  จ านวน     -     โครงการ   รวม บาท
บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561  ณ  วันที ่ 31 กรกฎาคม  2561
1 รายรับจริงทัง้ส้ิน   22,594,146.05  บาท      ประกอบด้วย   

หมวดภาษีอากร บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์ บาท
หมวดรายได้จากเบ็ดเตล็ด บาท
หมวดรายได้จากทุน บาท
หมวดภาษีจัดสรร บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป บาท
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50,400.00                 
 

11,817,119.67          
10,613,127.00          

69,166.66                 
1,409.85                   

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562

24,037,154.10          
8,284,117.06            

42,922.87                 

 

9,263,142.16            

 

 
     1.2  เงินกู้คงค้าง 

 



2 เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                      999,900.00       บาท
3 รายจ่ายจริง  จ านวน    16,768,227.76 บาท  ประกอบด้วย

งบกลาง บาท
งบบุคลากร บาท
งบด าเนินการ บาท
งบลงทุน บาท
งบรายจ่ายอื่น บาท
งบเงินอุดหนุน บาท

4 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            -                     999,900.00       บาท
(อุดหนุนเฉาะกิจ)

5 มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน                -                     1,521,000.00    บาท

6 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน บาท
  

 

3

 

 

471,923.67               

6,080,821.00            
6,467,807.00            
2,687,976.09            
1,059,700.00            





 

                                                              
 

 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
 

ข้อบัญญัติต าบล 
 
 

เรื่อง 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง 
อ าเภอทัพทัน    จังหวัดอุทัยธานี 

 



 

 
 



 

 

22 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดประกอบขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ของ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง 
 

อ าเภอทพัทัน   จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
   -  ประมาณการรายรับ 
 
   -  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทั่วไป
   งบบคุลากร
   เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)
 เงินเดือนนายก/รองนายก 402,840            495,840.00         454,520.00       495,940.00        495,936             
 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 38,400              38,400.00            35,200.00         38,400.00          38,400               

 เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 38,400              38,400.00            35,200.00         38,400.00          38,400               
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 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก 75,600              82,560.00            75,680.00         82,660.00          82,656               
 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา และเลขานุการสภา 1,729,937         1,966,206.00       1,805,650.00    1,971,940.0       1,971,936          

รวมเงนิเดือนฝ่ายการเมือง 2,285,177        2,621,406.00      2,406,250.00   2,627,340.00    2,627,328          
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  
 เงินเดือนพนักงาน 462,394            614,393.00         608,320.00       735,300.00        853,560             
 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 48,920              82,200.00            65,725.00         122,400.00        150,000             
 เงินประจ าต าแหน่ง 42,000              42,000.00            42,000.00         42,000.00          84,000               
 ค่าจ้างพนักงานจ้าง 265,040            416,880.00         345,250.00       375,180.00        431,080             
 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,450              203,520.00         178,290.00       191,820.00        223,920             
 เงินอื่น 191,614            

รวมเงนิเดือนฝ่ายประจ า 1,080,418        1,358,993.00      1239585.00 1,466,700.00    1,742,560      
รวมงบบุคลากร 3,365,595        3,980,399.00      3645835.00 4,094,040.00    4,369,888      

รายจา่ยจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2557

องคการบรหารส่วนต าบลหนองกลางดง
อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการ



 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557

   งบด าเนินการ
   ค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. อปพร. 130,350.00       350,054.00         235,650.00       558,000.00        280,000.00        
 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท.กรณีพเิศษ 350,000.00        
 ค่าเบี้ยประชุม 25,200.00         
 ค่าตอบแทนการปฎบิติังานนอกเวลาราชการ
 ค่าเช่าบา้น 28,800.00         44,800.00            43,300.00         49,200.00          52,200.00          
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 46,900.00         38,670.00            39,540.00         50,000.00          50,000.00          
 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 68,104.00         77,010.00            125,559.00       100,000.00        100,000.00        

รวมค่าตอบแทน 299,354.00      510,534.00         444,049.00      757,200.00       832,200.00        

22

   ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 279,224            97,818.68            61,540.00         200,000.00        200,000.00        
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 15,700              19,225.00            15,000.00         20,000.00          20,000.00          
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น (03)
    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ 38,556              26,750.00            49,864.00         50,000.00          100,000.00        
เช่น จัดงานตามประเพณี แล่ะจัดงานร่วมกับส่วนราชการอื่น
โดยจ่ายเปน็ค่าเตรียมและตกแต่งรถ สถานที่ ค่าวสัดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองดืม ค่าวทิยากร ค่าจ้างเหมา
    ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 23,434              33,111.00            150,000.00        500,000.00        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร 25,854              9,668.00           50,000.00          50,000.00          
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,270                17,430.54            12,340.00         40,000.00          40,000.00          

รวมค่าใช้สอย 385,037.75      194,335.22         148,412.00      510,000.00       910,000.00        
 

รายจา่ยจริง ประมาณการ



ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
   ค่าวัสดุ
 วสัดุส านักงาน 29,055.00         38,804.00            38,293.00         40,000.00          90,000.00          
 วสัดุไฟฟาูและวทิยุ 6,350.00           5,225.00              6,110.00           10,000.00          10,000.00          
 วสัดุงานบา้นงานครัว 24,980.00         20,220.00            23,040.00         40,000.00          20,000.00          
 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,299.41         12,500.00            25,075.62         120,000.00        60,000.00          
 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 163,973.50       132,342.97         134,719.83       170,000.00        170,000.00        
 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,875.00           10,000.00          10,000.00          
 วสัดุคอมพวิเตอร์ 16,900.00         21,240.00            31,500.00         50,000.00          100,000.00        

 

รวมค่าวัสดุ 257,432.91      230,331.97         258,738.45      440,000.00       460,000.00        
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   ค่าสาธารณปูโภค  
 ค่าไฟฟาู 100,662.29       98,730.09            102,723.23       120,000.00        120,000.00        
 ค่าน้ าประปา 4,695.00           5,465.00              3,515.00           8,000.00            8,000.00            
 ค่าโทรศัพท์ 7,205.34           9,428.31              8,871.37           20,000.00          20,000.00          
 ค่าไปรษณีย์ 2,672.00           3,336.00              2,338.00           5,000.00            5,000.00            
 ค่าบรหกิารทางด้านโทรคมนาคม 16,103.50         15,301.00            12,722.00         17,000.00          17,000.00          

 
รวมค่าสาธารณปูโภค 131,338.13      132,260.50         130,169.20      170,000.00       170,000.00        

รวมงบด าเนินการ 1,073,162.79   966,643.01         981,369.05      1,877,200.00    2,372,200.00     

รายจา่ยจริง ประมาณการ



ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
   งบลงทนุ

 ค่าครุภณัฑ์  

    ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน  

 ค่าจัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน จ านวน 2 หลัง ๆ ละ  8,000                

4, 000 บาท

 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม-เก้าอื้ หอ้งประชุมสภา 98,000.00          

 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ 6,000.00            

 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับ - ส่ง แฟก็  จ านวน 1 เคร่ือง 6,000.00            

    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 20,000.00          

    ค่าครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดไมล์หอ้งประชุม จ านวน 15 ชุด 50,000.00          

และเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 14,625.83         57,917.05            48,931.82         60,000.00          60,000.00          

รวมค่าครุภณัฑ์ 22,625.83        57,917.05           48,931.82        80,000.00         220,000.00        

รวมงบลงทนุ 22,625.83        57,917.00           48,931.82        80,000.00         220,000.00        

รายจา่ยจริง ประมาณการ



ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
   งบเงนิอุดหนุน

   เงนิอุดหนุน  

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 52,000.00         42,000.00            68,000.00         100,000.00        120,000.00        

      เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 110,000.00         30,000.00          30,000.00          

รวมเงนิอุดหนุน 52,000.00        152,000.00         68,000.00        130,000.00       150,000.00        

รวมงบเงนิอุดหนุน 52,000.00        152,000.00         68,000.00        130,000.00       150,000.00        

งานบริหารทั่วไป 4,523,283.57    5,257,777.74      4,744,135.87   6,181,240.00    7,112,088.00     

งานบริหารงานคลัง
   งบบคุลากร

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

 เงินเดือนพนักงาน 300,416.00       323,340.00         321,710.00       372,780.00        

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 19,860.00         30,060.00            49,220.00         61,600.00          

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง 155,940.00       169,992.00         158,180.00       172,560.00        

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,200.00         43,686.00            39,820.00         43,440.00          

 เงินอื่น 120,810.00        

รวมเงนิเดือนฝ่ายประจ า 641,226.00      567,078.00         568,930.00      65,380.00         

รวมงบบคุลากร 641,226.00      567,078.00         568,930.00      650,380.00       

รายจา่ยจริง ประมาณการ



ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
   งบด าเนินการ

   ค่าตอบแทน

  ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. 125,911.00         165,000.00        

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 4,004.00           4,004.00              4,004.00           15,000.00          

 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 19,274.00         13,628.00            21,460.00         50,000.00          

รวมคาตอบแทน 23,278.00         143,543.00         25,464.00        230,000.00       

   ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 22,200.00         3,200.00              31,700.00         60,000.00          

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอ่ืน (03)  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,774.00           2,960.00              1,020.00           40,000.00          

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,140.00           5,921.00           20,000.00          

รวมค่าใช้สอย 28,114.00        6,160.00             38,641.00        120,000.00       

   ค่าวัสดุ
 วสัดุส านักงาน 15,905.70         7,051                   24,754.15         25,000.00          

วสัดุคอมพวิเตอร์ 11,730.00         18,330                 21,260.00         40,000.00          

 

รวมค่าวัสดุ 27,635.70         25,381                 46,014.15         65,000.00         

รวมงบด าเนินการ 79,027.70         175,084              110,119.150    415,000.00       

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รายจา่ยจริง ประมาณการ



ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
   งบลงทนุ

 ค่าครุภณัฑ์

    ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

 ค่าจัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 4, 000 บาท 8,000.00           

รวมค่าครุภณัฑ์ 8,000.00          

รวมงบลงทนุ 8,000.00          

งานบริหารงานคลัง 728,253.70      742,162.00         679,049.15      

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 728,253.70      5,999,939.74      5,423,185.02   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

     งบด าเนินการ

     ค่าวัสดุ

           วสัดุอื่น 1,680.00           780.00              20,000.00          

รวมค่าวัสดุ 1,680.00          780.00             20,000.00         

รวมงบด าเนินการ 1,680.00          780.00             20,000.00         

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,680.0            780.00             20,000.00         

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,680.00          780.00             20,000.00         

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
รายจา่ยจริง ประมาณการ



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

     งบบคุลากร

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

         เงินเดือนพนักงานงาน 127,140.00       139,380.00         119,223.00       171,420.00        

         เงินเพิ่มต่าง ของพนักงาน 5,720.00           34,075.00            18,890.00         56,960.00          

         ค่าจ้างพนักงานจ้าง 22,300.00         63,670.00            58,740.00         64,080.00          

         เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 11,420.00         37,440.00            32,940.00         43,920.00          

         เงินอื่น ๆ 136,548.00       

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 303,128.00      274,565.00         229,793.00      336,380.00       

รวมงบบคุลากร 303,128.00      274,565.00         229,793.00      336,380.00       

งบด าเนินการ

ค่าตอบแทน

       ค่าตอบแทนการปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท 170,382.00         170,890.00        

       ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 5,000.00            

       เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 17,502.00         10,163.00            10,006.00         20,000.00          

รวมค่าตอบแทน 17,502.00        180,545.00         10,006.00        195,890.00       

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าใช้สอย

      รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 33,000.00            12,000.00         30,000.00          

รายจา่ยจริง ประมาณการ



      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย

      จ่ายหมวดอ่ืน (03)

           ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ

           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,250.00           12,015.00            1,930.00           20,000.00          

           ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน 3 ศูนย์ 211,185.00       207,272.00         140,686.00       254,800.00        

           ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมงานวนัเด็ก 35,000.00         35,000.00            46,600.00         50,000.00          

           ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมศักยภาพการ 10,000.00          

จัดการศึกษา

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  1,210.00              1,667.00           30,000.00          

รวมค่าใช้สอย 328,473           288,497.00         202,883.00      394,800.00       

ค่าวัสดุ

      วสัดุส านักงาน 22,157.00         27,475.00            39,760.00         50,000.00          

      วสัดุงานบา้นงานครัว 15,481.00         23,387.00            29,990.00         30,000.00          

     วสัดุคอมพวิเตอร์ 11,620.00            8,280.00           20,000.00          

 

รวมค่าวัสดุ 37,638.00        62,482.00           78,030.00        100,000.00       

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าสาธารณปูโภค

รายจา่ยจริง ประมาณการ



     ค่าไฟฟาู 1,485.92           5,570.74              7,399.02           3,000.00            

     ค่าน้ าประปา 774.00              1,065.00              1,073.00           10,000.00          

รวมค่าสาธารณปูโภค 2,259.92          6,635.74             8,472.02          40,000.00         

รวมงบด าเนินการ 396,012.92      538,224.74         299,391.02      730,690.00       

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

     ครุภณัฑ์ส านักงาน

         ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 4 หลัง 16,000.00         

         ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1  ชุด 2,000.00           

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

          ค่าจัดซ้ือกล่องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง 9,450.00          

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

          ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ , เคร่ืองพมิพแ์บบ ฉีดหมึก 23,900              

          เคร่ืองส ารองไฟฟาู  ขนาด 750 VA  จ านวน 1 ชุด

รวมค่าครุภณัฑ์ 51,350              

รวมงบลงทนุ 51,350.00         

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 750,490.92      812,789.74         529,184.02      

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา

      งบด าเนินการ

รายจา่ยจริง ประมาณการ



      ค่าวัสดุ  

           ค่าอาหารเสริม (นม) 311,278.13       269,444.23         174,033.35       275,520.00        

           วสัดุการศึกษา

รวมค่าวัสดุ 311,278.13      269,444.23         174,033.35      275,520.00       

รวมงบด าเนินการ 311,278.13      269,444.23         174,033.35      275,520.00       

   งบลงทนุ

   ค่าครุภณัฑ์

         ครุภณัฑ์ส านักงาน

              ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 3 หลัง 12,000.00         

              ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ ส าหรับ ศพด . เช่น ตู้เก็บหรือชั้นเก็บ 15,000.00          

ของ โต๊ะท างาน เคร่ืองกรองน้ าด่ิม ฯลฯ

รวมค่าครุภณัฑ์ 12,000.00        15,000.00         

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

        ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 97,900.00         355,000.00         100,000.00       100,000             

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 97,900.00        355,000.00         100,000.00      100,000.00       

รวมงบลงทนุ 109,900.00      355,000.00         100,000.00      100,000.00       

 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
  งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

รายจา่ยจริง ประมาณการ



        เงินอุดหนุนส่วนราชการ 244,400.00       210,600.00         178,100.00       197,600.00        

รวมเงนิอุดหนุน 244,400.00      210,600.00         178,100.00      197,600.00       

รวมงบเงนิอุดหนุน 244,400.00      210,600.00         178,100.00      197,600.00       

งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา 545,538.13      835,044.23         452,133.35      588,120.00       

รวมแผนงานการศึกษา 1,289,199.05    1,647,833.97      981,317.02      1,655,190.00    

แผนงานสาธารณสุข

งานรบริการสาธารณสุขและงานสาธาณสุขอ่ืน

   งบด าเนินการ

   ค่าวัสดุ

       วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 53,650.00         32,675.00            37,500.00         100,000.00        

รวมค่าวัสดุ 53,650.00        32,675.00           37,500.00        100,000.00       

รวมงบด าเนินการ 53,650             32,675.00           37,500.00        100,000.00       

  งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

        เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 110,000.00       110,000.00       110,000.00        

รวมเงนิอุดหนุน 110,000.00      110,000.00      110,000.00       

รวมงบเงนิอุดหนุน 110,000.00      110,000.00      110,000.00       

งานรบริการสาธารณสุขและงานสาธาณสุขอ่ืน 163,650.00      32,675.00           147,500.00      210,000.00       

รวมแผนงานสาธารณสุข 163,650.00      32,675.00           147,500.00      210,000.00       

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจา่ยจริง ประมาณการ



   งบบคุลากร

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

        ค่าจ้างพนักงานจ้าง 81,480.00            77,550.00         84,600.00          

        เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 25,350.00            21,450.00         23,400.00          

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 106,350.00         99,000.00        108,000.00       

รวมงบบคุลากร 106,350.00         99,000.00        108,000.00       

     งบด าเนินการ

     ค่าใช้สอย

         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

         รายจ่ายหมวดอื่น (03)

              ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและสงเคราะหเ์ด็ก 24,000.00            

รวมค่าใช้สอย 24,000.00           

รวมงบด าเนินการ 24,000.00           

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
      งบลงทนุ

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

          อาคารต่าง ๆ

รายจา่ยจริง ประมาณการ



               ค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงบา้นเทดิไทอ้งค์ราชัน 98,340.00            100,000.00        

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 98,340.00           100,000.00       

รวมงบลงทนุ 98,340.00           100,000.00       

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 228,690.00         208,000.00       

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 228,690.00         208,000.00       

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

     งบบคุลากร

     เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)

         เงินเดือนพนักงานงาน 225,904.00       261,360.00         315,660.00       435,060.00        

         เงินเพิ่มต่าง ของพนักงาน 5,080.00             

         ค่าจ้างพนักงานจ้าง 76,440.00         81,480.00            77,550.00         84,600.00          

         เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 23,560              25,350.00            21,450.00         23,400.00          

         เงินอื่น ๆ 77,942.00           

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 408,926.00      368,190.00         315,660.00      543,060.00       

รวมงบบคุลากร 408,926.00      368,190.00         315,660.00      543,060.00       

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
   งบด าเนินการ

   ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. 4,000.00           97,621.00            141,280.00        

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 7,408.00           5,106.00              7,356.00           20,000.00          

รายจา่ยจริง ประมาณการ



     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,260.00           4,152.00              2,120.00           40,000.00          

     ค่าเช่าบา้น  14,400.00         30,000.00          

รวมคาตอบแทน 16,668.00        106,881.00         23,876.00        231,280.00       

ค่าใช้สอย

      รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 17,000.00            14,400.00         50,000.00          

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย

      จ่ายหมวดอ่ืน (03)

           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000.00          

           ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหมู่บา้น เนื่องในวโรกาสวนัแม่ 22,000.00         22,000.00            

           ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหมู่บา้น เนื่องในวโรกาสวนัพอ่ 22,000.00         22,000.00            

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,755.00           8,337.50              4,885.00           20,000.00          

รวมค่าใช้สอย 49,755.00        69,337.50           19,285.00        100,000.00       

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าวัสดุ

      วสัดุส านักงาน 5,729.00              5,585.00           10,000.00          

      วสัดุก่อสร้าง 63,027.00        37,596.00             

      วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 64,567.82         325,106.85         200,735.36       200,000.00        

      วสัดุคอมพวิเตอร์ 14,920              15,820.00            12,020.00         20,000.00          

รายจา่ยจริง ประมาณการ



รวมค่าวัสดุ 142,514.8        384,251.85         218,340.36      230,000.00       

ค่าสาธารณปูโภค

      ค่าไฟฟาู 2,458.42          3,354.62          2165.88 10,000.00      
รวมค่าสาธารณปูโภค 2,458.42           3,354.62          2165.88 10,000.00      

รวมงบด าเนินงาน 211,396.24      550,203.47     579327.24 571,280.00    
งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

     ครุภณัฑ์ส านักงาน

          ค่าจัดซ้ือโต๊ะหนิอ่อนขนาดใหญ่ จ านวน 2 ชุด 17,000.00         

     ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

         ค่าจัดซ้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอบ จ านวน 1  เคร่ือง 9,450.00          

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 45,500.00            55,000.00         60,000.00          

 

รวมครุภณัฑ์ 94,350.00        45,500.00           55,000.00        60,000.00         

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

    อาคารอ่ืน ๆ

      ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ าดิบ ม.3 บา้นหนองเรือโกลน ขนาด 279,000.00       

กวา้ง 2.50 ม.ยาว 2.20 ม. สูง 2.20 ม.

      จ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 11 บา้นคอกววั 220,000.00         

กวา้ง 15 เมตร ยาว 22 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

รายจา่ยจริง ประมาณการ



น้อยกวา่ 330 ตร.ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด

      จ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 7 บา้นยางคร่ึงเส้น 220,000.00         

กวา้ง 15 เมตร ยาว 22 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 330 ตร.ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด

      จ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 4 บา้นตลุกหมู 217,000.00       221,000.00        

กวา้ง 15 เมตร ยาว 22 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 330 ตร.ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 279,000.00      440,000.00         217,000.00      221,000.00       

รวมงบลงทนุ 279,000.00      485,500.00         272,000.00      281,000.00       

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 993,672.24      1,417,514.97      1,166,987.24   1,395,340.00    

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 993,672.24      1,417,514.97      1,166,987.24   1,395,340.00    

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้รางความเข้มแข็งของชุมชน

    งบบคุลากร

    เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)

          ค่าจ้างพนักงานจ้าง 76,440.00         

          เงิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,560.00         

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 100,000.00      

รวมงบบคุลากร 100,000.00      

รายจา่ยจริง ประมาณการ



งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

      รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 99,700.00         150,000.00        

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย

      จ่ายหมวดอ่ืน (03)

          ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดกิจกรรมงานวนัเด็ก 14,500                 50,000.00          

แหง่ชาติ โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี 

กลุ่มอาชีพ โครงการอบรมเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการพฒันา

คุณธรรม จริยธรรม โครงการจัดงานวสัส าคัญทางศาสนา หรือ

ของทางราชการ ฯลฯ

รวมค่าใช้สอย 99,700.00        14,500.00           200,000.00    
รวมงบด าเนินงาน 99,700.00        14,500.00           200,000.00    

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้รางความเข้มแข็งของชุมชน 199,700.00      14,500.00           200,000.00    

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

     งบด าเนินการ

   ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. 44,000.00         44,000.00          

รวมค่าตอบแทน 44,000.00        44,000.00         

     ค่าใช้สอย

           รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

           รายจ่ายหมวดอ่ืน (03)

                 ค่าใช้จ่ายในการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 22,050.00            1,200.00           50,000.00          

รายจา่ยจริง ประมาณการ



                 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคม 20,000.00          

รวมค่าใช้สอย 22,050.00           1,200.00          70,000.00         

รวมงบด าเนินงาน 36,550.00           45,200.00        114,000.00       

  งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

        เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 99,000.00          

รวมเงนิอุดหนุน 99,000.00         

รวมงบเงนิอุดหนุน 99,000.00         

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  36,550.00           45,200.00        213,000.00       

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 199,700.00      36,550.00           45,200.00        413,000.00       

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

      งบด าเนินการ

      ค่าใช้สอย

           รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

           รายจ่ายหมวดอ่ืน (03)

        ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซ่ึงเปน็วนัส าคัญทางราชการ 67,880.00         72,600.00            200,000.00        

        ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสถาบนัพระมหากษตัริย์ 30,000.00          

รายจา่ยจริง ประมาณการ



รวมค่าใช้สอย 67,880             72,600.00           230,000.00    
รวมงบด าเนินงาน 67,880             72,600.00           230,000.00    

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 67,800             72,600.00           230,000.00    

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
งานกีฬาแล่ะนันทนาการ

     งบด าเนินการ

     ค่าใช้สอย

           รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

           รายจ่ายหมวดอ่ืน (03)

        ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล และเข้าร่วม 64,040.00            100,000.00        

การแบง่ขันกับหน่วยงานอื่น  

รวมค่าใช้สอย 64,040.00           100,000.00       

      ค่าวัสดุ

           วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 11,000.00         20,000.00          

รายจา่ยจริง ประมาณการ



           วสัดุกีฬา 55,572.00            60,000.00          

รวมค่าวัสดุ 11,000.00        55,572.00           80,000.00         

รวมงบด าเนินการ 78,880.00        119,612.00         180,000.00       

งานกีฬาแล่ะนันทนาการ 78,880.00        119,612.00         180,000.00       

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 78,880.00        192,212.00         410,000.00       

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

    งบลงทนุ

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

        ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค

             งานขยายทอ่เมนประปา หมู่ 2 บา้นดงฝ่ิน ยาว 700 91,140.00        

เมตร ใช้ทอ่ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 175ทอ่น 

ข้อต่อตรง  175 อัน

             งานวาพื้นส าเร็จรูปข้ามคลองชลประทาน หมู่ 5 บา้น 19,880.00         

ดงพกิุล  ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

             งานวางพื้นส าเร็จรูปข้ามคลองชลประทาน หมู่ 2 10,338.00         

บา้นดงฝ่ิน กวา้ง 3 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.10 เมตร

รายจา่ยจริง ประมาณการ



             ก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าศูฯย์ อปพร . ขนาดความหนา 48,900.00         

0.15 เมตร มีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.
          งายงางท่อ คสล. หมู่ 9  บ้านหนองกระทุม่ ท่อ 179,000       
คสล.(มอก.) ขนาด 1.00 เมตร จ านวน 60 ท่อน พร้อมเรียง
หินใหญ่ยาแนวหน้าท่อและท้ายท่อ หรือดาดคอนกรีตหน้า
ท่อ และท้ายท่อ

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
           ก่อสร้างฝาย หมู่ 4 บา้นตลุกหมู กวา้ง 2 เมตร ยาว  409,000            

22 เมตร สูง 2 เมตร

           ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บา้นเหยีงงาม 299,000.00       

กวา้ง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหนิคลุก

ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง

           ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บา้นหนองสับ 299,000.00       

ปลาร้า กวา้ง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง 

หนิคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง

           ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บา้นกกไม้แดง 299,000.00         

กวา้ง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง 

หนิคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง

          โครงการวางทอ่ระบายน้ า หมู่ 11 ขนาด 1.00x1.00 66,000              

เมตร  จ านวน 2 จุด ๆ ละ 31 ทอ่น 

รายจา่ยจริง ประมาณการ



          โครงการวางทอ่ระบายน้ า หมู่ 10  ขนาด 1.00x1.00 8,800                

เมตร  จ านวน 1 จุด ๆ ละ 5  ทอ่น  

          โครงการวางทอ่ระบายน้ าเชื่อมทางข้ามล าเหมือง หมู่ 3 93,200              

วางทอ่ขนาด 1.00x1.00  เมตร จ านวน 3 จุด ๆ ละ 8 ทอ่น 

            วางทอ่ระบายน้ าเชื่อมทางข้ามล าเหมือง หมู่ 8  บา้น 10,800              10,800               

หนองสับปลาร้า จ านวน 3 จุด  1.บา้นนายบญุปลุก จ านวน 5 

ทอ่น  2.บา้นนายเฟื้อ  จ านวน 5 ทอ่น 3.บา้นนายงาม จ านวน 

5 ทอ่น

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
           วางพื้นส าเร็จรูปบา้มคลองชลประทานพร้อมเทคอนกรีต 17,700              17,700               

ทบัหน้า หน้าบา้นนางสุวรรณ โพธิพ์ฤกษ ์หมู่ 2 

           วางพื้นส าเร็จรูปบา้มคลองชลประทานพร้อมเทคอนกรีต 17,700              17,700               

ทบัหน้า หน้าบา้นลุงทนิ หมู่ 9 บา้นหนองกระทุ่ม กวา้ง 3.50

เมตรี ยาว 6 เมตร 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

       งานซ่อมถนนสายบา้นตลุกหมู-บา้นดงพกิุล หมู่ 10 5,370.00           

      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 99,700.00      
ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ปริมาณงาน 280 ล.บ.ม.  
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 90,800.00      
ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ปริมาณงาน 255 ล.บ.ม.

รายจา่ยจริง ประมาณการ



      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 33,800.00      
ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ปริมาณงาน 95 ล.บ.ม.
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 99,700.00      
ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ปริมาณงาน 280 ล.บ.ม.
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 89,000.00      
ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ปริมาณงาน 250 ล.บ.ม.

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 82,200.00      
ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ปริมาณงาน 231 ล.บ.ม.
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 99,700.00          

ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ปริมาณงาน 280 ล.บ.ม.

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,361,628.00   299,000.00         46,200.00        891,300.00       

รวมงบลงทนุ 1,361,628.00   299,000.00         46,200.00        891,300.00       

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,361,628.00   299,000.00         46,200.00        891,300.00       

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,361,628.00   299,000.00         46,200.00        1,301,300.00    

รายจา่ยจริง ประมาณการ



 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

     งบด าเนินการ

     ค่าวัสดุ

        วสัดุการเกษตร 28,150.00         3,600.00             10,000.00        10,000              

รวมค่าวัสดุ 28,150.00        3,600.00             10,000.00        10,000              

รวมงบด าเนินการ 28,150.00        3,600.00             10,000.00        10,000              

งานสงเสริมการเกษตร 28,150.00        3,600.00             10,000.00        10,000              

รวมแผนงานการเกษตร 28,150.00        3,600.00             10,000.00        10,000              

 

รายจา่ยจริง ประมาณการ



ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป2ี556 ยอดต่าง (%) ปี 2557

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

     งบกลาง

     งบกลาง

           เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 103,560.00       100,796              89,440.00         150,000             

           เบี้ยยังชีพคนชรา 51,500.00         

           เบี้ยยังชีพคนพกิาร 12,000.00         

           เบี้ยยังชีพผู้ปวุยโรคเอกส์

           ส ารองจ่าย 175,733.40       36,500.96            171,233.51       300,000             

         รายจ่ายตามข้อผูกพัน 60,000.00         21,432.00            21,552.00         60,000               

รวมงบกลาง 402,793.40      158,728.96         282,225.51      510,000            

      บ าเหน็จ/บ านาญ

            เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 73,310.00         79,643.00            79,643.00         79,643               

รวมบ าเหน็จ/บ านาญ 73,310             79,643.00           79,643.00        79,643              

รวมงบกลาง 476,103.4        238,371.96         361,868.51      589,643            

งบกลาง 476,103.4        238,371.96         361,868.51      589,643            

รายจา่ยจริง ประมาณการ



รวมแผนงานงบกลาง 476,103.4        238,372.96         361,868.51      589,643            

รวมทกุแผนงาน 9,951,030.01   10,096,322.64    7,856,377.44   13,049,093.0    















































































































































































































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกลางดง
อําเภอ ทัพทัน   จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,166,870 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,111,320 บาท

งบบุคลากร รวม 5,366,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของ  นายก/รองนายก  ตามสิทธิ และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564 ย
.5.1 น.79

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของ  นายก/รองนายก  ตาม
สิทธิ และ ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.79

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนพัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.79

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ เลขานุการนายก ตาม
สิทธิ และ ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.79 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ ประธานสภา รองประธาน
สภา สมาชิก และ เลขานุการสภา  ตามสิทธิ และ ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.79

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,623,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตาม
สิทธิ และ ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.79

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง และเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว  พนักงานส่วนตําบล  ตาม
สิทธิ และ ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา 2561-2564 ย.5.1 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ตาม
สิทธิ และ ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.79
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตามสิทธิ และ ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.79

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง  ตามสิทธิ และ ระเบียบ  กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.79

งบดําเนินงาน รวม 2,559,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกต่าง ๆ ที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่และภารกิจของ  อปท. ตามสิทธิ และ ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา 2561-2564 ย.5.2 น.80 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล  ตาม
สิทธิ และ ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.79 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล  ผู้บริหาร  ตาม
สิทธิ และ ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.79 

ค่าใช้สอย รวม 1,480,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างทําความสะอาดอาคาร  ดูแล
ต้นไม้  สนามหญ้า สวนหย่อม ค่าหนังสือ
พิมพ์  วารสาร ระเบียบ กฎหมาย ค่าสมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต  ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจัดทําวารสาร แผ่นพับ สี่อประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  หรือสั่งของต่าง ๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนพัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.77

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา  ต้อนรับบุคคล  คณะนิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนพัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.77

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกฯ  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา 2561-2564  ย.5.1 น77

ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งนายก สมาชิก อบต. ที่ว่าง จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก สมาชิก อบต. และค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งทั่วไป หรือแทนตําแหน่งที่ว่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564 ย.5.2 น.80
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โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล สมาชิก อบต.

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม  และทัศนศึกษาดู
งาน ของคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล สมาชิก อบต. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และจัดงานดครงการร่วมกับส่วนราชการ
อื่น ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ ค่าเตรียมและตกแต่งรถ สถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา 2561-2564  ย.5.1 น
.77

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  ปรับ
ปรุง  ทรัพย์สิน  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อบต. และ
ทรัพย์สินสาธารณะ  เช่น  เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องรถ
ยนต์  ไฟฟ้า  ประปา  ที่ชํารุดเสียหาย  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น79

ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของสํานักงาน อบต
. เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร นํ้าดื่ม ทํา
ตรายาง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น
.77

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  และวิทยุ  ใช้ในราชการ อบต. ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  แผนพัฒนา 2561-2564  ย5.1 น.77

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หม้อต้มนํ้า
ร้อน ไฟฟ้า กระทะ ถ้วยชาม ถังนํ้าแข็ง แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถัง
ขยะ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564 ย.5.1 น.77

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัดสุยานพาหนะ  เช่น  ยางนอกยางใน นํ้ามัน
เครื่อง แบตเตอรี่ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา 2561-2564 ย
.5.1 น.77

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ใช้ในราชการ อบต.  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  แผนพัฒนา 2561-2564 ย.5.1 น.77

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.77

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกพิมพ์ โปรแกรม แผ่น
ดิสก์ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.77

ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ  อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับ  อบต. และอาคารอเนกประสงค์  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับ  อบต.  และ  ศูนย์ อปพร.  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการและค่าติดตั้งทางด้านโทรคมนาคม  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78

งบลงทุน รวม 95,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด  18,000  BTU  
จํานวน  1  เครื่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564 ย
.5.1 น.78  (เพิ่มเติม 3)

ค่าจัดซื้อโต๊ะ  เก้าอี้ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ  เก้าอี้  ระดับชํานาญการ  จํานวน  1  ชุด  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564 ย.5.1 น.78  (เพิ่มเติม 3)

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน  1  ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนพัฒนา  2561-2564 ย.5.1 น.78  (เพิ่มเติม 3)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟ  1  เครื่อง  
คุณสมบัติ
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA  (480  Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา2561-2564  (เพิ่มเติมที่ 3)
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All  In  One  สําหรับงาน
ประมวลผล  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.4  GHz  
จํานวน  1  หน่วย  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
-มีหน่ยประมวลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  3  MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า  
-มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4  GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
-มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3  ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพในตัว  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  21  นิ้ว  ความละเอียด
แบบ  FHD  (1930x1080)  
-สามารถใช้งาน  WI-FI  (IEEE 802.11b , g , n , ac)  
และ Bluerooth  

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED  ขาว
ดํา  ชนิด  Network  แบบที่  1 (27 หน้า/นาที)  คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที  (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  128  MB
-มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  จํานวนไม่
น้อยกว่า  1  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Nerwork  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)  ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter  , Legal  และ  Custom

ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ  LED จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า  21.5  นิ้ว
คุณสมบัติ
-มีขนาดไม่น้อยกว่า  21.5  นิ้ว
-รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า  1,920x1,080  Pixel
-มี  Refrest  Rate  ไม่น้อยกว่า  60  HZ
-มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  (เพิ่มเติม 3)
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงาน  ที่ดําเนินการตามโครงการ
ต่าง ๆ  ที่ขอรับการสนับสนุน  , อยู่ในอํานาจของ  อบต.  ,  กิจกรรมตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล  อําเภอ  ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
1.โครงการประเพณีตักบาตรเทโว (อบต.หนองยาย
ดา)   จํานวน   10,000.-  บาท
2.โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีต้านยาเสพ
ติด  (อําเภอทัพทัน)  จํานวน  15,000.-  บาท
3.โครงการมรดกโลกห้วยขาแข้ง (เทศบาลทัพทัน)  จํานวน  10,000
.-  บาท
4.โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจสาธารณะ  (กาชาด)  จํานวน  10,000
.-  บาท
5.โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  จํานวน  25,000.-  บาท
6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน (อําเภอทัพทัน)  จํานวน  20,000.-  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   แผนพัฒนา  2561-2564  ย.3.1  น.83  ย.4.1
 น.84  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,091,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,276,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,276,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 882,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.5.1  น.79

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง  และเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  พนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.5.1  น.79

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.5.1  น.79

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตามสิทธิและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของ  พนักงานจ้าง  ตามสิทธิและระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น
.79
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งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  หนังสือพิมพ์  วารสาร  ระเบียบ  กฎหมาย  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าจัดทําวารสาร  แผ่นพับ  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  เช่นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสํานัก
งาน อบต.  ค่าจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  หรืออื่น ๆ  ฯลฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 77120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการของ  อปท.  การจ้างเหมาจัดทําโครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น  ค่าจ้างสํารวย  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเอกสาร
ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นสําหรับแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ  อปท.  พ.ศ. 2550  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.77

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.77

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.77

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกเครื่องปริ้นเตอร์  แผ่น
ดิสก์  โปรแกรม  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.77

งบลงทุน รวม 65,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 10,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้  ระดับชํานาญการ  จํานวน  1
  ตัว  จํานวน  3,500.-  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้  ระดับปฏิบัติงาน   จํานวน  2
  ตัว   จํานวน  7,000.-  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78  (เพิ่ม
เติม 3)
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ  จํานวน  4  ตู้
-มีบานเลื่อนทึบ  2  บาน  พร้อมกุญแจล็อค
-มีชั้นวางเอกสาร  สามารถปรับระดับสูง-ตํ่า  ได้
-ขนาดไม่น้อยกว่า  (กว้างxลึกxสูง)  118x40x88  ซม.
-โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบสารป้องกันสนิม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78 (เพิ่มเติม
ที่ 3)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All  In  One  สําหรับงาน
ประมวลผล
-มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  3  แกนหลัก  (2 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.4  GHz  
จํานวน  1  หน่วย  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยประมวลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  3  MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า
-มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4  GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือ  ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
-มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ  (interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพในตัว  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  21  นิ้ว  ความละเอียด
แบบ  FHD  (1930x1080)
-สามารถใช้งาน  WI-FI  (IEEE 802.11b , g , n , ac)  
และ  Bluerooth
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  (เพิ่มเติมที่  3)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือ  ชนิด  LED  ขาว
ดํา  ชนิด  Network  แบบที่ 1  (27 หน้า/นาที)  คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที  (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  128  MB
-มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  จํานวนไม่
น้อยกว่า  1  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Nerwork  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)  ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ  A4  ,  Letter  ,  Legal  และ  Custom
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  เพิ่มเติมที่  3
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่อง  คุณสมบัติ
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800VA  (480  watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  (เพิ่มเติมที่  3)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 973,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 393,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 218,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา 2561-2564  ย
.5.3  น.82

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนอบรมต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนพัฒนา 2561-2564  ย.5.3  น.82

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  ในการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ใน
วันเทศกาลสําคัญต่าง ๆ เช่นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่  เทศกาลวัน
สงกรานต์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา 2561-2564  ย
.5.2  น.80

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา 2561-2564  ย.5.2  น.80

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  ไฟสปอร์ไลท์  ไฟสัญญาณ
รถกู้ภัย  ถ่านไฟฉาย  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.3  น.82

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย  เช่น  ชุด  อปพร.  เสื้อชั้นใน  ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.3  น.82

วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  อปพร. และ
ประจําศูนย์  อปพร.  เช่น  กรวยจราจร  เสื้อสะท้อนแสง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้   แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.3  น.82
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งบลงทุน รวม 580,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 580,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อตัวถังบรรทุกนํ้า จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตัวถังบรรทุกนํ้า  ขนาดบรรจุนํ้าไม่น้อย
กว่า  6,000  ลิตร  พร้อมเครื่องสูบนํ้า  ขนาดสูบนํ้าได้ไม่น้อย
กว่า  1,800  ลิตร/นาที  ทําแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า  180  ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว  พร้อมทําสีและติดตั้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78

ค่าจัดซื้อหอยโข่ง  (เครื่องสูบนํ้า) จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหอยโข่ง (เครื่องสูบนํ้า)  รถบรรทุก
นํ้า  จํานวน  1 ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.5.1  น.78

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,211,800 บาท

งบบุคลากร รวม 572,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 572,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 530,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือน  ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล  ตามอัตราที่กําหนด
ไว้  ตามสิทธิและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.5.1  น.79

งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ  ตามสิทธิและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ จัดทําสิ่ง
พิมพ์  วารสาร  ระเบียบ  กฎหมาย  ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
  ค่าจัดทําวารสาร  แผ่นพับ  สื่อประชาสัมพันธ์  ค่าถ่ายเอกสาร  หรือสั่งทํา
ของต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น
.77
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.77

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  ปรับ
ปรุง  ทรัพย์สิน  วัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ของ  อบต.  และ ศพ
ด.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของ  อบตง  และ  ศพด
.  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ชั้นใส่ของ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.77

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ  อบต.  และ  ศพด.  เช่น  หมึก
พิมพ์  แผ่นดิสก์  และอื่น ๆ  ฯลฯ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.77

งบลงทุน รวม 79,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 17,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้  ระดับชํานาญการ  2  ตัว  จํานวน    7,000
.-  บาท
-เพืือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้  ระดับปฏิบัติงาน    3  ตัว  จํานวน  10,500
.-  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78  เพิ่ม
เติาม  3

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 20,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบกระจกบานเลื่อน  จํานวน  4
  ตู้
-มีกระจกบานเลื่อน  2  บาน  พร้อมกุณแจล็อค
-มีชั้นวางเอกสาร  สามารถปรับระดับสูง-ตํ่า  ได้
-ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง)  118x40x88  ซม.
-โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบสารป้องกันสนิม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78  เพิ่ม
เติม  3

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  ชุด  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  60  ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า  120  ซม.  ตรงกลางมีชั้นวางคีย์บอด  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78  เพิ่ม
เติม  3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)  จํานวน  1  เครื่อง  คุณสมบัติ
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  ชนิด  LED  สี  แบบ  Network
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์  สี - ขาวดํา  ไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อ
นาที  (ppm)
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network)  แบบ  10/100  Base-T  
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)  ได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ข.5.1  น.78  เพิ่ม
เติม 3

ค่าเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟ  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  2,500
.-  บาท  คุณสมบัติ
-มีกําลังไฟ้ฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA  (480  Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ข.5.1  น.78  เพิ่ม
เติม 3

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  1  เครื่อง  คุณสมบัติ
-เครื่องคอมพิวเตอร์  All  In  One  สําหรับงานประมวลผล
-มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก (2 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.4 GHz  จํานวน  1
  หน่วย  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยประมวลกลาง (DPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ  CaChe  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  3  MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า
-มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4  GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  หรือ  ชนิด  Solid  Drive  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
-มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3  ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพในตัว  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  21  นิ้ว  ความละเอียด
แบบ  FHD  (1930x1082)
-สามารถใช้งาน  WI-FI (IEEE 802.11b , g, n, ac)  และ  Bluerooth
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ข.5.1  น.78  เพิ่ม
เติม 3
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,367,390 บาท
งบบุคลากร รวม 723,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 723,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือน  ให้แก่  ครู  ศพด.  สังกัด  อบต.  ตามอัตราที่กําหนด
ไว้  ตามสิทธิและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมฯ  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามสิทธิ และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น
.79

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามอัตราที่จัด
สรร  ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมฯ  จํานวน  112,800.-  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  อบต.สมทบ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ตามสิทธิ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของ  พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับ  การจัดสรรจากกรมฯ  ตามสิทธิและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79
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งบดําเนินงาน รวม 490,590 บาท
ค่าใช้สอย รวม 315,090 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 315,090 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวตามจํานวนเด็ก
เล็ก  (ข้อมูล  10 มิ.ย. 61) รายละ 1,700  บาท  (33x1,700)  (ตั้งเด็ก
เผื่อเพิ่ม  3  คน)  หนังสือกรมฯ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว
. 19 มิ.ย. 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมฯ  จํานวน  56,100  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา  ตามหนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว
. 19 มิ.ย. 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564
   จํานวน  10,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า  
(1) หนังสือเรียน  อัตราคนละ  200  บาท/ปี  จํานวน  (33x200
)   จํานวน  6,600  บาท
(2) อุปกรณ์การเรียน  อัรามคนละ  200  บาท/ปี  จํานวน  (33x200
)  จํานวน  6,600  บาท
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300  บาท/ปี  จํานวน  (33x300
)  จํานวน  9,900  บาท
(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430
  บาท/ปี  จํานวน  ผ33x430)  จํานวน  14,190  บาท
ตั้งเด็กเผื่อเพิ่ม  3  คน  ทุกรายการ  หนังสือกรมฯ  ด่วนที่สุด  มท
 0816.2/ว 3274  ลว.  19 มิ.ย. 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผน
พัฒนา  2561-2564  เพิ่มเติม 3  จํานวน  37,290  บาท
- เพื่อจ่าขเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก / โครงการงานวันเด็ก
แแห่งชาติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564
    จํานวน  50,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสําหรับ  ศพด.  2
  ศูนย์  (ข้อมูล 10 มิ.ย. 2561)  อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  245
  วัน  (33คนx20บาทx245วัน)  ตั้งเด็กเผื่อเพิ่ม  3 คน  ตามหนังสือ
กรมฯ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลว. 19 มิ.ย. 2561  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมฯ  แผน
พัฒนา  2561-2564    จํานวน  161,700  บาท

ค่าวัสดุ รวม 135,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  นํ้ายา
ล้างจาน  นํ้ายาขัดห้องนํ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.2  น.45
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 115,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กโรงเรียนในเขตพื้นที่ (ข้อมูล 10
 มิ.ย. 2561)  อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน  ตามหนังสือ
กรมฯ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลว. 19 มิ.ย. 2561  (27
คนx7.37x260วัน)  (ตั้งเด็กเผื่อเพิ่ม  3  คน)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมฯ  แผนพัฒนา  2561-2564
  ย.4.2  น.45  จํานวน  52,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้เด็ก  ศพด.  (ข้อมูล 10 มิ.ย. 2561
) อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน  (33x7.37บาทx260
วัน)  ตั้งเด็กเผื่อเพิ่ม  3  คน  ตามหนังสือกรม  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3274  ลว. 19 มิ.ย. 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมฯ  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.2  น
.45   จํานวน  63,500  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ  ศพด.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.2  น.45

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับ  ศพด.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.2  น.45

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 45,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินธรณีสงฆ์  วัดตลุกหมู  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  เพิ่มเติม  3

ค่าติดตั้งผ้าม่าน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกหมู  ตาม
แบบ  อบต. กําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.4.2  น.75

งบเงินอุดหนุน รวม 108,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 108,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน  (ข้อมูล 10 มิ.ย
. 2561)  อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน  ตามหนังสือ
กรมฯ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลว. 19 มิ.ย
. 2561  (27คนx20บาาทx200วัน)  ตั้งเด็กเผื่อเพิ่ม  3  คน  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.2  น.45  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมฯ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 383,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 104,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 64,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 8,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ตาม
หนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 1745  ลว. 31 ส.ค
. 2560  (1350x6)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564
  ย.4.1 น.72  (เพิ่มเติม 3)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดทําโครงการรณรงค์ฉีดพ้นหมอกควันป้องกันโรค จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการรณรงค์ฉีดพ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้
เลือดออก  กําจัดแมลง  ยุง  ไข้หวัดนก  จัดซื้อสารเคมี  อุปกรณ์ต่าง ๆ
  เช่น  ค่าทรายอะเบท  ค่าสารเคมีพ้นหมอกควัน  ค่ายากันยุง  ค่านํ้ามัน
เชื้อเพลิง  ค่าป้ายรณรงค์  ค่าป้ายโครงการ  ค่านํ้า  นํ้าแข็ง  อาหาร  ฯลฯ
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.1  น.72  (เพิ่ม
เติม  3)

ค่าจัดทําโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่น  ค่าป้ายรณรงค์  ค่าป้ายโครงการ  ค่านํ้า  นํ้าแข็ง  อาหาร  ฯลฯ
  ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 1745  ลว.  31 ส.ค
. 2560  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.1  ร
.72  (เพิ่มเติม  3)

ค่าวัสดุ รวม 40,500 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.1 (เพิ่ม
เติม 3)  1,350  ตัว  ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลว
. 31 ส.ค. 2560  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.4.1  น.72 (เพิ่มเติม 3)  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมฯ
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  ใช้สําหรับกําจัดยุงลาย  แมลง
พาหนะนําโรค  แมลงวัน  แมลงสาบ  รวมทั้งแมลงศัตรูพืช  และ  เชื้อโรค
ชนิดต่าง ๆ  ไวรัส  แบคทีเรีย  เชื้อรา  ฯลฯ  ในอาคาร  บ้านพัก  และพื้นที่
เกิดโรค  ฯลฯ  
-ตัวเครื่อง  ถังนํ้ามัน  ถังบรรจุนํ้ายาเคมี  และท่อพ่น  ผลิตจากสแตน
เลศ  100%  
-ถังบรรจุนํ้ายาสารเคมี  มีความจุโดยรวม  6  ลิตร  ความจะของเหลวโดย
ประมาณ  5.7  ลิตร  ความดันในถังบรรจุนํ้ายาเคมี  ประมาณ  0.3  บาร์
-ห้องเผาไหม้ / กําลังที่ออก  ประมาณ  18.7  กิโลวัตถ์ / 25.4  แรงม้า
-ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง  มีความจุ  1.2  ลิตร  ความดันในถังนํ้ามันเชื้อ
เพลิง  0.08  บาร์  อัตราการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง  2 ลิตร/ชั่วโมง  นํ้ามันเชื้อ
เพลิง  เบนซิน  91
-การจัดระเบิด  คอยล์จดระเบิดสัญยาณอิเล็กทรอนิกส์ใช้พลังงานจากถ่าน
ไฟฉายกลม  ขนาด  D 4x1.5  โวลท์
-นํ้าหนัก  นํ้าหนักเครื่องเปล่า  7.6  กิโลกรัม  นํ้าหนักเครื่องเปล่ามีปุ่มไฟ
ฉุกเฉิน  8.0  กิโลกรัม  นํ้าหนักรวม 14.5  กิโลกรัม
-ขนาด  กว้างxสูง  27x34  ซม.  ความยาวท่อพ่นหมอกควันชนิดสารเคมี
สูตรนํ้ามัน  137.5  ซม.  ความยาวท่อพ่นหมอกชนิดสารเคมีสูตร
นํ้า  133 ซม.  ขนาดกล่องบรรจุเครื่องพ่อนหมอก  แอรโร
วฟ๊อกซ์  30x127.5x38  ซม.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561
-2564  ย.4.1  (เพิ่มเติม 3)

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน  แห่งละ  20,000  บาท  โดยให้คณะ
กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  จัดทําโครงการตามพระราชดําริ  ด้านสาธารณ
สุข  อย่างน้อย  3  โครงการ  เสนอขอรับงบประมาณจาก  อปท.  ตาม
หนังสือที่  มท 0810.5/ว 1745  ลว. 31  ส.ค. 2560  ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.1 (เพิ่มเติม 3)  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 162,000 บาท

งบบุคลากร รวม 162,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตามสิทธิและระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.51  น.79

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง  ตามสิทธิและระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น
.79
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,293,680 บาท

งบบุคลากร รวม 867,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 867,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 659,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิและระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น
.79

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.5.1  น.79

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตามสิทธิและระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น
.79

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง  ตามสิทธิและระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น
.79

งบดําเนินงาน รวม 1,341,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.2  น.80

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิและระ
เบีบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าจ้างออก
แบบและควบคุมงาน  ค่าจ้างทําของต่าง ๆ  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  สําหรรับค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  ปรับ
ปรุง  ทรัพย์สิน  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ  อบต.  และ
ทรัพย์สินสาธารณะ  ประปาที่ชํารุดเสียหาย   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

ค่าวัสดุ รวม 755,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของ  อบต
.  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ชั้นใส่ของ  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัดสุ  เช่น
1.วัสดุคงทน  เช่น  ไม้ต่าง ๆ
  ค้อน คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน  เทปวัดระยะ  ตลับ
เมตร  ลูกดิ่ง  สว่าน  โถส้วม  อ่างล้างมือ  ราวพาดผ้า  ฯลฯ  
2. วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  นํ้ามันทาไม้  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐ  หรือ
ซีเมนต์บล็อก  กระเบี้อง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูน
ขาว  ฯลฯ  
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา  ท่อ
ต่าง ๆ  ท่อนํ้าบาดาล  ฯลฯ  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิง  และหล่อลื่น  ที่ใช้กับรถ  เครื่องตัด
หญ้า  ในการปฏิบัติ  และสนับสนุนเครื่องจักรกับหน่วยงานของทาง
ราชการ  อปพร.  อบจ.  และหน่วยงานราชการอื่น   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.77

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกพิมพ์  แผ่นดิสก์  และ
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.77

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ  อาคารอเนกประสงค์   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78

งบลงทุน รวม 85,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 10,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน  จํานวน  2
  ตู้
-มีกระจกบานเลื่อน  2  บาน  พร้อมกุยแจล็อค
-มีชั้นวางเอกสาร  สามารถปรับระดับสูง-ตํ่า  ได้
-ขนาดไม่น้อยกว่า  (กว้างxลึกxสูง)   118x40x88  ซม.
-โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบสารป้องกันสนิม
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.78  เพิ่ม
เติม  3
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน  รุ่นลูกยางพร้อมสปริง  จํานวน  1
  เครื่อง
-แรงอัดในการตบ : 13-15  ตัน
-ชนิดของฐานกระแทก : แบบลูกยางพร้อมสปริง
-ความถี่ในการสั่นสะเทือน : 6200  รอบ/นาที
-ความเร็วในการเคลื่อนที่  :  25 - 23  เมตร/นาที
-ค่าจํากัดของความลาดเอียง  : 20 - 20  องศา
-ระบบส่งกําลัง  :  ระบบคลัทช์
-ขนาด  (กxยxส) : 580x630x1250  mm
-ชนิดเครื่องยนต์  :  เครื่องยนต์เบนซิน  4  จังหวัด
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  เพิ่มเติม  3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล  แบบที่  2
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4 core)  
จํานวน  1  หน่วย  มีหน่วยความจําแบบ  Cache  MemOry  ขนาดไม่
น้อยกว่า  8  MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า  3.2  GHZ  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้
1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา  ขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB  หรือ
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ  Graphics  Processing  Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงดูภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB  หรือ
3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB
-มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  8  GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  2  TB  หรือ  ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  240  GB  จํานวน  1  หน่วย
-มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย
ตั้้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  เพิ่มเติม  3
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (linkjer  Printer) จํานวน 7,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (linkjer  Printer)  
สําหรับกระดาษขนาด  A3  
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (linkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่น้อย
กว่า  30  หน้า/นาที  (ppm)  หรือ  10.2 ภาพ/นาที  (ipm)
-มีความจําเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่น้อย
กว่า  17  หน้า/นาที  (ppm)  หรือ  8.1  ภาพ/นาที  (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ  (interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  จํานวนไม่
น้อยกว่า  1  ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ  A3 , A4 , Letter , legal  และ  Custom
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  เพิ่มเติม  3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและจัดฝึกอบรมและสัมมนา  ตาม
โครงการที่  อบต. จัดเอง  หรือหน่วยงานอื่นจัด  ตามอํานาจหน้าที่  อบต
.   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.3  น.76

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมของ  กลุ่มสตรี  กลุ่ม
อาชีพ  อบต.จัดเอง  หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัด  ,  โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนา  ,  วันสําคัญของราชการ  และโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล  ตามอํานาจหน้าที่  อบต.  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.3  น.76

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 441,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 441,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 66,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาหมู่บ้าน  วันที่  28  กรกฎาคม  2562
   จํานวน  33,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาหมู่บ้าน  วันที่  12  สิงหาคม  2562
     จํานวน  33,000  บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.3  น.76

ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดโครงการต่าง ๆ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการต่าง ๆ  ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์  วัน
สําคัญทางศาสนา  วันสําคัญทางราชการ  เช่น  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  วันที่  28  กรกฎาคม  วันที่  12  สิงหาคม  และวันพ่อแห่ง
ชาติ  วันที่  5  ธันวาคม  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.3  น.76
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ค่าจัดทําโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าจัดกิจกรรม  (ค่าวัสดุ  อุปกรณ์)  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม  ค่าวิทยากร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.2.4  น.68

ค่าจัดทําโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สําหรับกิจกรรมฝึก
อบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบําบัด)

จํานวน 71,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ค่าใช้จ่าย
สําหรับกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบําบัด  จํานวน  11  คน  ร่วม
กับอําเภอ  (6,500บาทx11คน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.1  น.84

ค่าจัดทําโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สําหรับกิจกรรมส่งเสริม
บําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด)

จํานวน 38,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ค่าใช้จ่าย
สําหรับกิจกรรมส่งเสริมบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด  จํานวน  11  คน  ร่วมกับอําเภอ  (3,500 บาทx11คน)    ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.1  น.64  

ค่าจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าจัดกิจกรรม  (ค่าวัสดุ  อุปกรณ์)  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่า
วิทยากร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.2.4  น.68

ค่าจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลหนองกลางดง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลหนองกลางดง  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าจัดกิจกรรม  (ค่าวัสดุ  อุปกรณ์)  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม  ค่าวิทยากร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.2.4  น.68

ค่าจัดทําโครงการรณรงค์และให้ความรู้การจัดการขยะ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการรณรงค์และให้ความรู้การจัดการขยะ  และ
จัดซื้อถังขยะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดกิจกรรม  (ค่าวัสดุ  อุปกรณ์)  แผ่น
พับประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.2.2 น.66

ค่าจัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เด็กและ
เยาวชน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดกิจกรรม  (ค่าวัดสุ  อุปกรณ์)  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.2.4  น.68

ค่าจัดทําโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าจัดกิจกรรม  (ค่าวัสดุ  อุปกรณ์)  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่า
วิทยากร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.2.4  น.68

ค่าจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  สร้างจิตสดใส  ร่างกายแข็งแรง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  สร้างจิตสดใส  ร่าง
กายแข็งแรง  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดกิจกรรม  (ค่าวัสดุ  อุปกรณ์)  ค่า
อาหารและค่าวิทยากร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.2.4  น.68

ค่าจัดทําโครงการให้ความรู้การใช้นํ้า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการให้ความรู้การใช้นํ้า  และส่งเสริมการบําบัด
นํ้าเสียในครัวเรือน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดกิจกรรม  (ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์)  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.2.4 น.68
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ค่าจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง....นําทางชีวิต จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง....นําทางชีวิต  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดกิจกรรม  (ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์)  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.2.4  น.68

ค่าจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและผล
ประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยภาครัฐ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าจัดกิจกรรม  (ค่าวัสดุ  อุปกรณ์)  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่า
วิทยากร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.2.4  น.68

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแผนชุมชน  อบต.สัญจร  อบต
.เคลื่อนที่  และจัดประชุมประชาคมแผนต่าง ๆ  ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.2  น.80

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไทย จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานบุญเดือนสามสืบสาน
ประเพณีชาวอู่ไทย  และรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  อทป.  อําเภอ
ทัพทัน  จํานวน  6  แห่ง  จํานวนเงิน  110,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น  200,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.4.3  น.76

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ  เช่น  วันพ่อแห่งชาติ  วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  วันขิ้นปีใหม่  ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  แห่
เทียน  ลอยกระทง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.3  น.76

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาตําบล  และเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วย
งานอื่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.1  น.73

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายสําหรับเยาวชน  ประชาชน ที่ อบต.  ส่งเข้า
แข่งขันกีฬา  หรือ  กิจกรรมนันทนาการอื่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.1  น.73
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วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา  สําหรับเยาวชน  ประชาชน  ใน
พื้นที่ตําบลหนองกลางดง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.1  น.73

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,777,800 บาท

งบลงทุน รวม 1,777,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,777,800 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ จํานวน 279,600 บาท
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้  ม.5  บ้านดงพิกุล  ตามแบบ  อบต
.กําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.1.1  น
.56

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงฝิ่น  ม.2  ถนนสายจาก
หมู่บ้านถึงประปา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงฝิ่น  ม
.2  ถนนสายจากหมู่บ้านถึงประปา  ขนาด
กว้าง  3.00 เมตร  ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง  พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  390  ตร.ม
.  ตามแบบ อบต.กําหนด  ตั้่งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.1.1  น.49 (ปรับปรุง 1)

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตลุกหมู  ม.4  ถนนสาย
บ้านนายจํารัส  โชติกะคาม  ถึงคอสะพาน

จํานวน 354,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตลุกหมู  ม
.4  ถนนสายบ้านนายจํารัส  โชติกะคาม  ถึงคอ
สะพาน  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว 225  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง  พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  675 ตร.ม.  ตามแบบ  อบต.กําหนด  ตั้่งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.1.1  น.49

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตลุกหมู  ม.4  ถนนสาย
หลังวัดตลุกหมู  ถึงบ้านนายสุชิน  ยงกสิการณ์

จํานวน 71,000 บาท

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตลุกหมู  ม.4  ถนนสาย
หลังวัดตลุกหมู  ถึงบ้านนายสุชิน  ยงกสิ
การณ์  ช่วง 1 กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 45 เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อ
มลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง  พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  135  ตร.ม.  ตามแบบ  อบต.กําหนด  ตั้่งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.1.1  น.50

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตลุกหมู  ม.4  ถนนสาย
หลังวัดตลุกหมู  ถึงบ้านนายสุชิน  ยงกสิการณ์   (ช่วง 2)

จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตลุกหมู  ม
.4  ถนนสายหลังวัดตลุกหมู  ถึงบ้านนายสุชิน  ยงกสิ
การณ์  ช่วง  2  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 47 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อ
มลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง  พื้ันที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  135 ตร.ม.  ตามแบบ  อบต.กําหนด  ตั้่งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.1.1  น.50 (ปรับปรุง 1)
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ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.6  บ้านกกไม้แดง  ถนนสาย
หนองมะเปรี้ยง

จํานวน 199,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.6  บ้านกกไม้
แดง  ถนนสายหนองมะ
เปรี้ยง  กว้าง  4.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  388 ตร.ม.  ตามแบบ  อบต.กําหนด  ตั้่งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.1.1  น.50 (ปรับปรุง 1) 

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.7 บ้านยางครึ่งเส้น  ถนน
สายหลังบ้านกํานันบังเอิญ  หนูกลัด

จํานวน 498,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.7  บ้านยาง
ครึ่งเส้น  ถนนสายหลังบ้านกํานันบังเอิญ  หนูกลัด  ขนาดกว้าง  5.00 เม
ตา ยาว 189 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ก่อสร้าง  พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  945  ตร.ม.  ตาม
แบบ  อบต.กําหนด  ตั้่งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย
.1.1  น.50 

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา  ม.9  บ้านหนองกระทุ่ม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา  ม.9 บ้านหนองกระทุ่ม  ขนาด
กว้าง  12  เมตร  ยาว  14  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  168  ตร.ม.  ตามแบบ อบต.กําหนด  ตั้่งจ่ายจากเงินอุด
หนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.1  น.74

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพืชพันธุ์ทางการเกษตร  ต้นไม้  พันธุ์ไม้  และวัสดุ
ทางการเกษตรทั่วไป  เช่น  กรรไกรตัดกิ่งไม้  จอบ  เสีย  หรือวัสดุอื่นใน
การจัดทําปุ๋ยอินทรีย์  ฯลฯ  ตั้่งจ่ายจากเงินรายได้  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.2.3  น.67 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,842,980 บาท

งบกลาง รวม 8,842,980 บาท
งบกลาง รวม 8,842,980 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 107,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน   จํานวน  100,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  หัวหน้าศูนย์  ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  7,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.79

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,226,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  773  ราย  ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมฯ  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.1  น.73
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จํานวน  200  ราย  ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมฯ  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.1  น.73

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  จํานวน  10  ราย  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมฯ  แผน
พัฒนา  2561-2564  ย.4.1  น.73

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็นเร่งด่วน  เช่น  เกิด
สาธารณภัยต่าง ๆ  หรือ  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน   แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.3  น.82

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 172,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่น (สปสช.)    จํานวน  100,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   จํานวน  72,000
  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.4.1  น.72

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 157,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  แผนพัฒนา  2561-2564  ย.5.1  น.70
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เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ค่าจ้างประจ า ชั่วคราว ใช้สอย สาธรณูปโภค เงินอุดหนุน อื่น ทีดิ่นและ รวม

และวัสดุ ส่ิงก่อสร้าง
ดา้นบริหารทัว่ไป (00100)
แผนงานบริหารทัว่ไป (00110)
 -งานบริหารงานคลัง  (00113) 1,042,000   360,000   330,000        22,000         1,754,000
 

1,042,000  360,000  330,000     -          -          -          22,000.00      1,754,000

ด้าน / แผนงาน / งาน

สรุปค่าใช้จ่าย กองคลัง



เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ค่าจ้างประจ า ชั่วคราว ใช้สอย สาธรณูปโภค เงินอุดหนุน อื่น ทีดิ่นและ รวม

และวัสดุ ส่ิงก่อสร้าง
 
 

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ด้าน / แผนงาน / งาน

ด้าน / แผนงาน / งาน



ค่าจ้างประจ า ชั่วคราว ใช้สอย สาธรณูปโภค เงินอุดหนุน อื่น ทีดิ่นและ รวม
และวัสดุ ส่ิงก่อสร้าง

ด้าน / แผนงาน / งาน



ล าดบัที่ รายการ เงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินรายได้ รวม

1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,743,920.00        2,743,920.00    
2 เงินเดือน 1,788,000.00        1,788,000.00
3 ค่าจ้างชั่วคราว  997,000.00           997,000.00
4 ค่าตอบแทน  418,400.00           418,400.00
5 ค่าใช้สอย  174,100.00 1,915,000.00        2,089,100.00
6 ค่าวัสดุ 105,500.00           610,000.00           715,500.00  
7 ค่าสาธารณูปโภค  385,000.00           385,000.00
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8 เงินอุดหนุน  310,000.00            310,000.00
9 ค่าครุภัณฑ์  734,400.00           734,400.00  

10 ค่าทึดิ่นและส่ิงก่อสร้าง  
  
  
  

รวมทัง้สิ้น 0 589,600.00          9,591,720.00       10,181,320.00  
   

ประมาณการรายรับ  12,500,000          15,718,000          28,218,000  
ประมาณการรายจ่าย  12,462,390          15,704,480          28,166,870

 

ส านักปลัด



  

ล าดบัที่ รายการ เงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินรายได้ รวม

1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง
2 เงินเดือน 942,000.00 942,000.00
3 ค่าจ้างชั่วคราว  334,000.00 334,000.00
4 ค่าตอบแทน 35,000.00 35,000.00
5 ค่าใช้สอย  630,000.00 630,000.00  
6 ค่าวัสดุ  85,000.00 85,000.00  
7 ค่าสาธารณูปโภค
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8 เงินอุดหนุน  
9 ค่าครุภัณฑ์  65,900.00 65,900.00

  
รวมทัง้สิ้น 0 -                       2,091,900.00       2,091,900.00  

 
 
 

กองคลัง



 
 

ล าดบัที่ รายการ เงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินรายได้ รวม

1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง
2 เงินเดือน 701,000.00 701,000.00
3 ค่าจ้างชั่วคราว 166,180.00 166,180.00
4 ค่าตอบแทน  86,000.00 86,000.00  
5 ค่าใช้สอย 150,000.00 340,000.00 490,000.00  
6 ค่าวัสดุ 755,000.00 755,000.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 10,000.00 10,000.00
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8 เงินอุดหนุน  
9 ค่าครุภัณฑ์ 85,500.00 85,500.00  

10 ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 1,777,800.00          

 
รวมทัง้สิ้น  1,927,800.00       2,143,680.00       4,071,480.00  

กองช่าง



ล าดบัที่ รายการ เงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินรายได้ รวม

1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง
2 เงินเดือน + เงินเดือนครู 562,000.00 572,000.00 1,134,000.00
3 ค่าจ้างชั่วคราว 128,800.00 33,000.00 161,800.00
4 ค่าตอบแทน  10,000.00 10,000.00
5 ค่าใช้สอย 265,090.00 860,000.00 1,125,090.00
6 ค่าวัสดุ 115,500.00 160,000.00 275,500.00
7 ค่าสาธารณูปโภค  40,000.00 40,000.00
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8 เงินอุดหนุน  108,000.00 108,000.00
9 ค่าครุภัณฑ์ 79,800.00 79,800.00  

10 ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง  45,000.00             45,000.00
 

 
รวมทัง้สิ้น 0 1,259,190.00       1,720,000.00       2,979,190.00  

 

กองการศึกษา



 

ล าดบัที่ รายการ เงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินรายได้ รวม

1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 107,000.00 107,000.00  
2 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 6,226,800.00 6,226,800.00
3 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร 1,920,000.00 1,920,000.00
4 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 60,000.00 60,000.00
5 รายจ่ายส ารองจ่าย 200,000.00  200,000.00
6  รายจ่ายตามข้อผูกพนั ค่าใช้จ่ายในการ 

  -ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานกองทนุ สปสช. 100,000.00  100,000.00
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 -ค่าใช้จ่ายสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน 72,000.00  72,000.00
7  กองทุนบ าเหน็จ  กบท. 157,180.00 157,180.00

 
  

 
 

รวมทัง้สิ้น 0 8,685,800.00       157,180.00          8,842,980.00  
  

   

งบกลาง



 
 
 

 



589,600.00      9,591,720.00   20,362,640               

  56,333,740               



2,091,900.00   



1,927,800.00   2,143,680.00   



1,259,190            1,720,000           



 

8,685,800            157,180          
12,462,390           15,704,480          28,166,870               


