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อําเภอ เมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ  เดือนละ 11,220 บาท
จํานวน  12 เดือน  รวม  134,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ  เดือนละ 9,180 บาท
จํานวน  12 เดือน  รวม  110,160 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 18 คน เดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน รวม 1,555,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200
บาท จํานวน 12 เดือน  รวม 86,400 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. เดือนละ 7,200
บาท จํานวน  12 เดือน  รวมทังสิน 86,400 บาท
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท
จํานวน  12 เดือน  รวมทังสิน 21,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 2 คน
เดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน  รวมทังสิน 21,120 บาท ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. เดือนละ
1,750 บาท จํานวน  12 เดือน  รวมทังสิน 21,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต. จํานวน
2 คน เดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน  รวมทังสิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท จํานวน  12
เดือน  รวมทังสิน 244,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 คน เดือนละ 11,220
บาท จํานวน 12 เดือน  รวมทังสิน 269,280 บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
งบบุคลากร รวม 5,275,920 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 6,606,920 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 20,877,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามทีได้รับมอบหมาย  และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 346,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,288,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ พนักงานจ้าง จํานวน  2  ตําแหน่ง
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
จํานวน 18,000 บาท
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง พนักงานขับรถ  จํานวน
18,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  2  ตําแหน่ง
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
จํานวน 12 เดือน  รวม 118,440 บาท
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง พนักงานขับรถ  จํานวน
12 เดือน  รวม 113,400 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 231,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพและเงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน 12,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน
12 เดือน  รวม 159,590 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 159,590 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล   จํานวน  3 คน
1. ปลัด อบต. จํานวน  42,000 บาท
2. รองปลัด อบต. จํานวน  42,000 บาท
3. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน  42,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันประจําปีและเงินตกเบิกต่าง ๆ
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  8 คน
1. ปลัด อบต. จํานวน  362,740 บาท
2. รองปลัด อบต. จํานวน  263,610 บาท
3. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน  268,760 บาท
4. บุคลากร  จํานวน  308,490 บาท
5. จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน  215,690 บาท
6. จนท.บริหารงานทัวไป จํานวน 231,930 บาท
7. นิติกร  จํานวน  231,930 บาท
8. จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย   จํานวน  256,220 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,139,370 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,704,800 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลือกตังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (แทน
ตําแหน่งทีว่าง) รวมทังค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเลือกตัง  ค่าแบบ
พิมพ์  ค่าขนส่ง ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะบริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ
- ค่ารับรองการประชุมสภาท้องถิน  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าเครือง
ดืม  เครืองใช้ในการเลียงรับรอง  และค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้อง
จ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน และการประชุม
อืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิน  ฯลฯ
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ทีมานิเทศน์งานและ
ตรวจงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุุคล  เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลในการปฏิบัติงานเป็นการชัวคราว ค่าจ้างเหมาทัวไป ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดสํานักงาน   ค่าจ้างเหมาแรงงาน   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเบีย
ประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 272,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 601,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และคณะบริหาร  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ   ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 196,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  เบน
ซิล  นํามันเครือง  สําหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครืองพ่นหมอก
ควัน  เครืองตัดหญ้า  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายค่าจัดซือสิงวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด
เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้มเอกสาร
หมึก  ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทัด  ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 85,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  และบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ได้แก่  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ
และครุภัณฑ์อืน ๆ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถินไทย ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ประจําปี 2559  เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่าย
ในการทําบุญเลียงพระ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าลงทะเบียนสํานักงานท้องถินจังหวัดมหาสารคาม  ใน
การจัดประชุมประจําเดือน ของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าทีของ อปท. จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการและพืนทีจัดเก็บข้อมูล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อปท. จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทําค่าพิกัดแนวเขตการปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือการสอบแนวเขต และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

ค่าพิกัดสอบแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของคณะ
บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีจัดทําเว็บไซด์และการต่ออายุโดเมนเนม เพือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป

ค่าต่อสัญญาเว็บไซด์ จํานวน 7,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย  (Access
Point) แบบที 1  ราคา 6,900 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่าง
น้อย
- สามารถทํางานทีคลืนความถี 2.4 GHz หรือดีกว่า
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA, และ WPA2 ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEE 802.3af (Power over
Ethernet) หรือดีกว่า
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Broser ได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที 1 จํานวน 6,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที 1  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ  OSI Model
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย
ทุกช่อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที 1 จํานวน 5,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า  30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า  17
หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3 A4 Letter Legal c]t Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 9,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,700 บาท
งบลงทุน รวม 22,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หมึกเครืองพิมพ์  เมาส์  คีย์บอร์ด  และวัสดุอืน ๆ ทีใช้งานเกียวกับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 63,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามทีได้รับมอบหมาย  และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 629,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพและเงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  จํานวน 10,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
จํานวน 12 เดือน  รวม 175,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 175,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองคลัง    จํานวน 42,000 บาท   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานส่วนตําบล  จํานวน
18,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันประจําปีและเงินตกเบิกต่าง ๆ
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  5 คน
1. ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  305,500 บาท
2. นักวิชาการคลัง จํานวน  232,000 บาท
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  189,000 บาท
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จํานวน  180,000 บาท
5. เจ้าหน้าทีพัสดุ  จํานวน 120,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,026,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,271,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,271,500 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 1,937,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจ หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
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เพือจ่ายค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้มเอกสาร
หมึก  ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทัด  ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  และบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ได้แก่  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ
และครุภัณฑ์อืน ๆ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการ
จัดเก็บรายได้ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

โครงการพัฒนา / ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้าง  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพือนําไปใช้ใน
การเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษ๊ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ทีมานิเทศน์
งานและตรวจงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุุคล  เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่า
พิมพ์เอกสาร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลในการปฏิบัติงานเป็นการชัวคราว ค่าจ้างเหมาทัวไป ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดสํานักงาน   ค่าจ้างเหมาแรงงาน   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเบีย
ประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ    ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง  จํานวน 2  เครือง ตังตามราคาท้อง
ตลาด  ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง

จัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง ราคาตามท้องตลาด
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง

จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
งบลงทุน รวม 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ
การสือสารอืน ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ในงานของอบต. หรืออืน ๆ ทีจําเป็น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการโทรศัพท์ เช่น ค่า
บํารุงรักษาคู่สาย ค่าเช่าหมายเลข ค่าใช้บริการ  และอืน ๆ ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงาน  และอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงาน   และอาคารทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง

ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 311,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หมึกเครืองพิมพ์  เมาส์  คีย์บอร์ด  และวัสดุอืน ๆ ทีใช้งานเกียวกับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการ อปพร. ศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของเจ้าหน้าที
และสมาชิก อปพร. ฯลฯ  ทีได้รับคําสังจากผู้บริหารในฐานะผู้อํานวย
การศูนย์  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจการ อปพร. จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานของทีมกู้ชีพ  ทีไม่ได้เป็น
พนักงานส่วนท้องถิน  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีในการช่วยเหลือผู็
ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยฉุกเฉิน  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 960,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที
1 จํานวน 1 เครือง  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18.5 นิว) ราคา 23,000
บาท คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพืน
ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 6
MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ   Smart Cache
Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า ดังนี
   1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานว หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระจกโค้งนูนตามแยกพร้อมติดตัง  ภายในตําบล
ห้วยแอ่ง  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จัดซือกระจกโค้งนูนตามแยกพร้อมติดตัง จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
งบลงทุน รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ สําหรับรถบรรทุกนําเอนกประสงค์
และรถกู้ชีพกู้ภัย ของ อบต.  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
เช่น ชุดตรวจสารเสพติด  เครืองมือทางการแพทย์  หรือวัสดุอิน ๆ ทีอยู่
ในความรับผิดชอบของงานป้องกันฯ  และรถกู้ชีพกู้ภัย ของ อบต.
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
เช่น  ถังดับเพลิง และทรัพย์สินอืน ๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมกองทุนแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติตําบลห้วยแอ่ง  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมกองทุนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติตําบลห้วย
แอ่ง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เกียว
กับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล วัน
สําคัญต่าง ๆ   ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. ทบทวนความรู้
และทักษะให้ปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น ค่าดําเนินการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายอืน
ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครืองแต่งกายชุดปฏิบัติการสมาชิก
อปพร. ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครืองแต่งกายชุดปฏิบัติการสมาชิก อปพร. จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดตังระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจําตําบล (EMS) โดยการเพิมศักยภาพ และพัฒนาขีดความ
สามารถให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้จ่ายในการจัดตังระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล (EMS) จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2559
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเวทีและ
เครืองเสียง  เงินรางวัลการแสดง ค่าของรางวัล ฯลฯ   ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลในการปฏิบัติงานเป็นการชัวคราว ค่าจ้างเหมาทัวไป ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดสํานักงาน   ค่าจ้างเหมาแรงงาน   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้า
เล่ม   ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้าง
เหมาจัดทําป้าย ค่าเบียประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามทีได้รับมอบหมาย  และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 798,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน
30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันประจําปีและเงินตกเบิกต่าง ๆ
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2 คน
1. นักวิชาการศึกษา จํานวน 12 เดือน รวม  280,000 บาท
2. เจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 12 เดือน รวม  112,800บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 392,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 422,800 บาท
งบบุคลากร รวม 422,800 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,249,500 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังไฟสัญญานจราจรพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในตําบลห้วยแอ่ง  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จัดซือพร้อมติดตังไฟสัญญานจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเกียวกับการศึกษา  เช่น สือการเรียน
การสอนต่าง ๆ วิดิทัศน์ แผ่นซีดี หนังสือ แบบเรียน  และอืน ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 139,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หมึกเครืองพิมพ์  เมาส์  คีย์บอร์ด  และวัสดุอืน ๆ ทีใช้งานเกียวกับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา ต่าง ๆ ฯลฯ   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายค่าจัดซือสิงวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด
เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน แปรงสีฟัน สบู่ หมอน ทีนอน ผ้าห่ม และอืน ๆ ที
จําเป็น ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้มเอกสาร
หมึก  ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทัด  ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 229,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  และบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ได้แก่  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ
และครุภัณฑ์อืน ๆ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิมศักยภาพประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านต่าง ๆ ฯลฯ    ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

โครงการเพิมศักยภาพประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์ฯ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา ราคา
7,300 บาท คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัติโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ  A4 Letter Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 7,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล ราคา
21,000 บาท จํานวน 1 เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน  1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
     1) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม่
น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
     2) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า  4 MB ต้องมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
     3) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า  3 MB ต้องมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
GB  จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1  หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n,) และ
Bluetooth
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,300 บาท
งบลงทุน รวม 28,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าบํารุงคู่
สาย ค่าเช่าบริการ  และอืน ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอืน ๆ ทีจําเป็น  ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก เรือง
การดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน
ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก เรือง การดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโต
ด้านโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านโภชนาการของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการตรวจสุขภาพของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการบริการตรวจสุขภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประสบการณ์เพือส่งเสริมพัฒนาผู้
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เรียนรู้สมวัย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

โครงการจัดประสบการณ์เพือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพือจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา จํานวน 459,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 คน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 6,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 645,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,180,400 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,960,800 บาท



วันทีพิมพ์ : 9/9/2558  09:33:13 หน้า : 15/30

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ (LED TV)  ระดับความละเอียดจอภาพ
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิว จํานวน 1 เครือง  ราคา 13,000
บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 13,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดลําโพงช่วยสอนพร้อมไมโครโฟน  จํานวน 1
ชุด  ตังตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าจัดซือชุดลําโพงช่วยสอนพร้อมไมโครโฟน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่น DVD  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 เครือง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าจัดซือเครืองเล่น DVD จํานวน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 5 ชุด ซึงแต่ละชุดประกอบด้วย  โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x50 ซ.ม. เก้าอีขนาดไม่น้อยกว่า 120x30x30 ซ.ม. ผลิต
จากโครงเหล็กอย่างหนา หน้าโต๊ะและเก้าอีติดโฟเมก้าขาว ขอบข้างปิด
และรีดด้วยความร้อน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าจัดซือโต๊ะอาหารสําหรับเด็ก จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 หลัง ตังตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 19,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจกขนาด 3 ฟุต จํานวน 2 หลัง ตัง
ตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางของเอนกประสงค์ 6 ช่องแบบโล่ง ขนาดไม่
น้อยกว่า กว้าง 120 ลึก 30 สูง 90 เซนติเมตร จํานวน 8 หลัง   ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าจัดซือชันวางของสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 16,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,400 บาท
งบลงทุน รวม 104,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 3 แห่ง รวม
5 แห่ง   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 535,200 บาท
ค่าวัสดุ รวม 535,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามทีได้รับมอบหมาย  และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 319,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นัก
บริหารงานสาธารณสุข  จํานวน  12 เดือน  (ตุลาคม 2558 - กันยายน
2559) เป็นเงิน 42,000 บาท   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันประจําปีและเงินตกเบิกต่าง ๆ
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  12 เดือน ตําแหน่ง นักบริหารงาน
สาธารณสุข จํานวน 302,280 บาท  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 302,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 344,280 บาท
งบบุคลากร รวม 344,280 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 738,280 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราคนละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน ดังนี
1. โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ จํานวน 38 คน คนละ 20 บาท เป็น
เงิน 152,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านโดท่างาม จํานวน 81 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน
324,000 บาท
3. โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสําราญ จํานวน 50 คน คนละ
20 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 676,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 676,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 676,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็นสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 7 คิวบิ
กฟุต  จํานวน 1 ตู้ ราคา 9,400 บาท เป็นราคาในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าจัดซือตู้เย็นสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9,400 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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เพือจ่ายค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้มเอกสาร
หมึก  ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทัด  ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 173,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  และบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ได้แก่  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ
และครุภัณฑ์อืน ๆ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล    ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วน
ตําบล    เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายและสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข

ค่าชดใช้ค่าเสียหายและสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ทีมานิเทศน์
งานและตรวจงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุุคล  เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่า
พิมพ์เอกสาร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลในการปฏิบัติงานเป็นการชัวคราว ค่าจ้างเหมาทัวไป ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดสํานักงาน   ค่าจ้างเหมาแรงงาน   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเบีย
ประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล    ที
มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการสามระบบ
(ขยายผล) เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์สําหรับดําเนินงาน ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน

โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการสามระบบ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น
วัคซีนและยาคุมกําเนิด สําหรับสุนัขและแมว วัสดุและอุปกรณ์สําหรับ
ดําเนินงาน ค่าอาหารเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น
จัดซือนํามันเบนซิลและดีเซลสําหรับพ่นกําจัดยุง วัสดุและอุปกรณ์
สําหรับดําเนินงาน ค่าอาหารเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 325,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน (ศสมช.) หมู่บ้านละ 7,500
บาท รวม 75,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หมึกเครืองพิมพ์  เมาส์  คีย์บอร์ด  และวัสดุอืน ๆ ทีใช้งานเกียวกับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี
1. จัดซือนํายาเคมี ทรายเคลือบสารเทมีฟอส  เพือใช้ในการควบคุม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคระบาด โรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ฯลฯ
จํานวน 100,000 บาท
- จัดซือทรายเคลือบสารเทมีฟอส สารเคมีหรือสารชีวภาพอืน ๆ สําหรับ
กําจัดลูกนํา ยุงลาย เป็นเงิน  50,000 บาท
- จัดซือนํายาเคมีภัณฑ์สําหรับพ่นหมอกควันกําจัดยุง เป็นเงิน 50,000
บาท
2. จัดซือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิด วัสดุและอุปกรณ์ทีเกียว
ข้องสําหรับการดําเนินงาน  การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
จํานวน 50,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันประจําปีและเงินตกเบิกต่าง ๆ
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2 คน
1. นักบริหารงานสวัสดิการ จํานวน  340,000 บาท
2. นักพัฒนาชุมชน จํานวน  260,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 843,000 บาท
งบบุคลากร รวม 843,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,103,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรืองโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์สําหรับ
ดําเนินงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้นําการออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน เช่นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม   ค่าวัสดุและอุปกรณ์
สําหรับดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

โครงการอบรมผู้นําการออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนํา
สุขภาพตําบลห้วยแอ่ง  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุและอุปกรณ์สําหรับดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําสุขภาพตําบลห้วยแอ่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์
สําหรับดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตําบลห้วยแอ่งร่วมใจรักษ์สิงแวดล้อม
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์สําหรับดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน

โครงการตําบลห้วยแอ่งร่วมใจรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่นพับ ป้ายประสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์เกียวกับสิง
แวดล้อม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

โครงการจัดทําแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่นพับ ป้ายประสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์เกียวกับโรค
ติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน

โครงการจัดทําแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านโรคติดต่อและโรคระบาด จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  และบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ได้แก่  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ
และครุภัณฑ์อืน ๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของ พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลในการปฏิบัติงานเป็นการชัวคราว ค่าจ้างเหมาทัวไป ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดสํานักงาน   ค่าจ้างเหมาแรงงาน   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเบีย
ประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล   และพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามทีได้รับมอบหมาย  และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 237,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนัก
พัฒนาชุมชน จํานวน 12  เดือน
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 201,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอา
เชียน  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์สําหรับดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที
1 จํานวน 1 เครือง  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18.5 นิว) ราคา 23,000
บาท คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพืน
ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 6
MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ   Smart Cache
Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า ดังนี
   1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานว หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วยปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
งบลงทุน รวม 23,000 บาท

เพือจ่ายค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้มเอกสาร
หมึก  ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทัด  ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเพิมประสิทธิภาพสภาองค์กร
ชุมชนตําบลห้วยแอ่ง  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์สําหรับดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

โครงการส่งเสริมเพิมประสิทธิภาพสภาองค์กรชุมชนตําบลห้วยแอ่ง จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ / ผู้ด้อยโอกาส  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์สําหรับดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทีสนใจฝึก และ
พัฒนาอาชีพ หรือผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุทีสนใจพัฒนาอาชีพ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์
สําหรับดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะด้านอาชีพช่วงปิดภาคเรียน
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์สําหรับดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

โครงการฝึกทักษะด้านอาชีพช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงอายุพัฒนาสุขภาพจิต พิชิตภาวะ
ซึมเศร้า เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์สําหรับดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

โครงการผู้สูงอายุพัฒนาสุขภาพจิต พิชิตภาวะซึมเศร้า จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงวัยห้วยแอ่งสุขใจห่วงใยสุขภาพ
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์สําหรับดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

โครงการผู้สูงวัยห้วยแอ่งสุขใจ  ห่วงใยสุขภาพ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องคุ้มครองห่วงใยเพือนใสวัยรุ่น
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์สําหรับดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

โครงการปกป้องคุ้มครองห่วงใยเพือนใสวัยรุ่น จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทํานุบํารุงพุทธศาสนาพัฒนาจิตใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
วัสดุและอุปกรณ์สําหรับดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

โครงการทํานุบํารุงพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ และเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,710 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 ตําแหน่ง
1. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 133,500 บาท
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 143,500 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 277,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองช่าง    จํานวน 42,000 บาท   ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันประจําปีและเงินตกเบิกต่าง ๆ
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  3 คน
1. ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  330,300 บาท
2. นายช่างโยธา  จํานวน  227,400 บาท
3. เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  150,000 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 707,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,075,410 บาท
งบบุคลากร รวม 1,075,410 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,641,710 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี
1. เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
2. เงินอุดหนุนชมรมผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

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

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
วัสดุและอุปกรณ์สําหรับดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

โครงการอบรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สําหรับ
เด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุและอุปกรณ์สําหรับดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 9/9/2558  09:33:14 หน้า : 24/30

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  และบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ได้แก่  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ
และครุภัณฑ์อืน ๆ  ฯลฯปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล   ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะชุมชน

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พนักงานส่วนตําบล
เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลในการปฏิบัติงานเป็นการชัวคราว ค่าจ้างเหมาทัวไป ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดสํานักงาน   ค่าจ้างเหมาแรงงาน   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเบีย
ประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 118,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล   ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบ    ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ   ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล   และพนักงานจ้าง   ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามทีได้รับมอบหมาย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 559,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.สัญจร / จัดเวทีประชาคม
ตําบล หมู่บ้าน  เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาสามปี   เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    ค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

โครงการ อบต.สัญจร / จัดเวทีประชาคม จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 527,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 527,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 527,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา ราคา
7,300 บาท คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัติโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ  A4 Letter Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 7,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,300 บาท
งบลงทุน รวม 7,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หมึกเครืองพิมพ์  เมาส์  คีย์บอร์ด  และวัสดุอืน ๆ ทีใช้งานเกียวกับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สวิตซ์ และวัสดุ
ไฟฟ้าอืน ๆ ของสํานักงาน และไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้มเอกสาร
หมึก  ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทัด  ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศานา เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเวทีและเครือง
เสียง ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

โครงการส่งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด  ตําบลห้วยแอ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่า
กรรมการตัดสินกีฬา ค่าของรางวัลถ้วยรางวัล  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

โครงการจัดงานกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 430,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้าน / ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยา
เสพติดอย่างยังยืน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    ค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้อง ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

โครงการหมู่บ้าน / ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอละทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง เยาวชน  อสม. ผู้แทนเกษตรกรในตําบลห้วยแอ่ง   เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ  ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปท. จํานวน 250,000 บาท

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

โครงการฝึกทบทวนลูกเสือชาวบ้าน จํานวน 47,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปรองดองสมานฉันท์เพือ
การปฏิรูปฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และ  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

โครงการปรองดองสมานฉันท์เพือการปฏิรูป จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบัน หรือ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับพิธีการ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

โครงการปกป้องสถาบัน จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 บ้านห้วยแอ่ง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 บ้านห้วยแอ่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 บ้านโสทอน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตรปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 บ้านโสทอน จํานวน 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,515,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,515,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,515,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมผู้นํา
ท้องถิน  ตําบลห้วยแอ่ง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจ้าง
เหมาจัดเตรียมสถานที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมผู้นําท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา  ตําบลห้วยแอ่ง เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีวันขึน
ปีใหม่  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
เวทีและเครืองเสียง ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอย
กระทง  ตําบลห้วยแอ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเวทีและเครืองเสียง
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีบุญ
บังไฟ ตําบลห้วยแอ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเวทีและเครืองเสียง ค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร จํานวน 20,000 บาทปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันประจําปีและเงินตกเบิกต่าง ๆ
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  12 เดือน ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร
จํานวน 181,920 บาท  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 181,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 201,920 บาท
งบบุคลากร รวม 201,920 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 446,920 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เกาะลอยกุดโด
หมู่ที 3  บ้านโด  อาคารกว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร พร้อมซ่อม
หลังคา  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เกาะลอยกุดโด หมู่ที 3 บ้านโด จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที 4 บ้านท่างาม  ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที 4  บ้านท่างาม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านดอนไฮ
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10
เมตร หรือปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านดอนไฮ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดมหาสารคาม  เพือขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร หมู่ที 8  บ้านโนนแสนสุข  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร หมู่ที 8 บ้านโนนแสนสุข จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดมหาสารคาม  เพือขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร หมู่ที 2  บ้านนาแพง  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร หมู่ที 2 บ้านนาแพง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านท่าสําราญ  ก่อ
สร้างหอถังสูง  ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านท่าสําราญ จํานวน 248,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านหมากหญ้า
ก่อสร้างหอถังสูง  ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านหมากหญ้า จํานวน 227,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านโคกล่าม  ก่อ
สร้างหอถังสูง  ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านโคกล่าม จํานวน 240,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 9/9/2558  09:33:14 หน้า : 29/30

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสวนสมุนไพรไทย ตําบลห้วย
แอ่ง  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

โครงการส่งเสริมสวนสมุนไพรไทย จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศูนย์แลกเปลียนเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่ง
เสริมการเกษตร

โครงการส่งเสริมศูนย์แลกเปลียนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาจัดทํา
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

โครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิรักษ์พืนทีสี
เขียว  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

โครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิรักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล    ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการ
เกษตร

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วน
ตําบล    เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลในการปฏิบัติงานเป็นการชัวคราว ค่าจ้างเหมาทัวไป ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดสํานักงาน   ค่าจ้างเหมาแรงงาน   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเบีย
ประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามทีได้รับมอบหมาย  และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.) ตามอัตราทีกําหนด ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 155,770 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ของ อปท. ดังนี
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จํานวน
80,000 บาท
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลห้วยแอ่ง จํานวน 50,000
บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน หรือช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่าง ๆ  เช่น อุกภัย วาตภัย
อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน 25 ราย
รายละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป ตามอัตราทีรัฐบาลกําหนด ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 50,000 บาท
งบกลาง รวม 985,770 บาท
งบกลาง รวม 985,770 บาท
งบกลาง รวม 985,770 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้มเอกสาร
หมึก  ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทัด  ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

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

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  และบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ได้แก่  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ
และครุภัณฑ์อืน ๆ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรภายในตําบล
ห้วยแอ่ง  โดยการจัดซือเมล็ดข้าวพันธุ์ดี และเมล็ดหญ้า เพือแจกจ่ายให้
เกษตรกร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จํานวน 30,000 บาท


