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หญิง 11,385 คน

ข้อมูล ณ วันที 22 พฤษภาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลละหารอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลละหารจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 263,917,502.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 77,952,623.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 54,340,247.85 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 2,333,000.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 5,670,599.90 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 216,590,848.84 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 50,621,761.91 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 4,631,824.43 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 2,046,831.23 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 471,249.80 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 117,905,290.16 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 40,913,891.31 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 20,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 102,163,153.74 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 21,748,291.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 35,968,611.63 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 28,625,233.52 บาท

งบลงทุน จํานวน 7,417,875.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 8,403,142.09 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 20,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 15,031,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 46,506,376.03 38,710,000.00 49,730,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,222,913.00 3,197,500.00 3,478,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,779,949.43 2,500,000.00 2,000,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 608,079.00 450,000.00 550,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 53,117,317.46 44,857,500.00 55,758,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 86,090,795.55 88,920,000.00 90,780,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 86,090,795.55 88,920,000.00 90,780,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 17,919,716.00 41,000,000.00 40,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 17,919,716.00 41,000,000.00 40,000,000.00

รวม 157,127,829.01 174,777,500.00 186,538,500.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,771,096.00 25,862,695.00 29,025,425.00

งบบุคลากร 28,668,725.97 48,186,680.00 48,898,600.00

งบดําเนินงาน 34,388,481.35 42,408,600.00 42,966,900.00

งบลงทุน 38,289,497.62 47,042,975.00 55,846,100.00

งบรายจ่ายอืน 25,000.00 30,000.00 60,000.00

งบเงินอุดหนุน 9,565,878.79 10,437,070.00 9,441,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 113,708,679.73 173,968,020.00 186,238,525.00

รวม 113,708,679.73 173,968,020.00 186,238,525.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 30,942,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,399,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 28,860,740

แผนงานสาธารณสุข 10,959,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,904,700

แผนงานเคหะและชุมชน 61,869,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,750,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 2,976,540

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 29,025,425

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 186,238,525





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 11,332,980 0 5,236,800 16,569,780

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,652,000 0 0 2,652,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,680,980 0 5,236,800 13,917,780

งบดําเนินงาน 4,812,800 900,000 2,937,000 8,649,800

    ค่าตอบแทน 1,192,800 0 247,000 1,439,800

    ค่าใช้สอย 1,770,000 900,000 2,220,000 4,890,000

    ค่าวัสดุ 760,000 0 470,000 1,230,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,090,000 0 0 1,090,000

งบลงทุน 5,532,600 0 100,300 5,632,900

    ค่าครุภัณฑ์ 2,032,600 0 100,300 2,132,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,500,000 0 0 3,500,000

งบรายจ่ายอืน 0 60,000 0 60,000

    รายจ่ายอืน 0 60,000 0 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000

                                             รวม 21,678,380 960,000 8,304,100 30,942,480

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 3,264,300 3,264,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,264,300 3,264,300

งบดําเนินงาน 2,073,300 2,073,300

    ค่าตอบแทน 23,300 23,300

    ค่าใช้สอย 1,350,000 1,350,000

    ค่าวัสดุ 700,000 700,000

งบลงทุน 6,061,800 6,061,800

    ค่าครุภัณฑ์ 6,061,800 6,061,800

                                             รวม 11,399,400 11,399,400

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 2,714,280 7,672,260 0 10,386,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,714,280 7,672,260 0 10,386,540

งบดําเนินงาน 372,000 7,882,800 300,000 8,554,800

    ค่าตอบแทน 62,000 44,100 0 106,100

    ค่าใช้สอย 70,000 3,360,400 300,000 3,730,400

    ค่าวัสดุ 240,000 4,328,300 0 4,568,300

    ค่าสาธารณูปโภค 0 150,000 0 150,000

งบลงทุน 40,800 3,754,600 0 3,795,400

    ค่าครุภัณฑ์ 40,800 217,600 0 258,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 3,537,000 0 3,537,000

งบเงินอุดหนุน 0 6,124,000 0 6,124,000

    เงินอุดหนุน 0 6,124,000 0 6,124,000

                                             รวม 3,127,080 25,433,660 300,000 28,860,740



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 6,248,700 0 0 6,248,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,248,700 0 0 6,248,700

งบดําเนินงาน 734,000 655,000 2,630,000 4,019,000

    ค่าตอบแทน 104,000 0 0 104,000

    ค่าใช้สอย 190,000 625,000 2,550,000 3,365,000

    ค่าวัสดุ 440,000 30,000 80,000 550,000

งบลงทุน 424,600 0 0 424,600

    ค่าครุภัณฑ์ 424,600 0 0 424,600

งบเงินอุดหนุน 0 0 267,500 267,500

    เงินอุดหนุน 0 0 267,500 267,500

                                             รวม 7,407,300 655,000 2,897,500 10,959,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 3,201,900 0 3,201,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,201,900 0 3,201,900

งบดําเนินงาน 660,000 980,000 1,640,000

    ค่าตอบแทน 210,000 0 210,000

    ค่าใช้สอย 140,000 980,000 1,120,000

    ค่าวัสดุ 310,000 0 310,000

งบลงทุน 42,800 0 42,800

    ค่าครุภัณฑ์ 42,800 0 42,800

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

                                             รวม 3,904,700 1,000,000 4,904,700



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย รวม

งบบุคลากร 4,611,780 0 2,580,660 0 7,192,440

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,611,780 0 2,580,660 0 7,192,440

งบดําเนินงาน 955,000 4,370,000 6,400,000 2,150,000 13,875,000

    ค่าตอบแทน 155,000 0 100,000 0 255,000

    ค่าใช้สอย 180,000 4,150,000 3,500,000 2,000,000 9,830,000

    ค่าวัสดุ 620,000 220,000 2,800,000 150,000 3,790,000

งบลงทุน 100,000 24,015,000 13,687,000 0 37,802,000

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 5,687,000 0 5,787,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 24,015,000 8,000,000 0 32,015,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,000,000 0 0 3,000,000

    เงินอุดหนุน 0 3,000,000 0 0 3,000,000

                                             รวม 5,666,780 31,385,000 22,667,660 2,150,000 61,869,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 550,000 550,000

    ค่าใช้สอย 550,000 550,000

                                             รวม 550,000 550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 1,080,000 1,670,000 2,750,000

    ค่าใช้สอย 930,000 1,670,000 2,600,000

    ค่าวัสดุ 150,000 0 150,000

งบลงทุน 2,000,000 0 2,000,000

    ค่าครุภัณฑ์ 2,000,000 0 2,000,000

                                             รวม 3,080,000 1,670,000 4,750,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 2,034,940 0 2,034,940

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,034,940 0 2,034,940

งบดําเนินงาน 645,000 210,000 855,000

    ค่าตอบแทน 45,000 0 45,000

    ค่าใช้สอย 510,000 210,000 720,000

    ค่าวัสดุ 90,000 0 90,000

งบลงทุน 86,600 0 86,600

    ค่าครุภัณฑ์ 86,600 0 86,600

                                             รวม 2,766,540 210,000 2,976,540

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 29,025,425 29,025,425

    งบกลาง 29,025,425 29,025,425

                                             รวม 29,025,425 29,025,425



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 30,942,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,399,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 28,860,740

แผนงานสาธารณสุข 10,959,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,904,700

แผนงานเคหะและชุมชน 61,869,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,750,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 2,976,540

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 29,025,425

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 186,238,525

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหาร และโดยอนุมัติของนายอําเภอบางบัวทอง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 186,238,525 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
186,238,525 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหารปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหารมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายสมศักดิ อยู่เจริญ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อนุมัติ

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

(นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม)

ตําแหน่ง นายอําเภอบางบัวทอง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 39,403,925.52 33,000,000.00 27.27 % 42,000,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 248,504.51 210,000.00 9.52 % 230,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 6,853,946.00 5,500,000.00 36.36 % 7,500,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 46,506,376.03 38,710,000.00 49,730,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 341,217.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 2,314,130.00 2,100,000.00 9.52 % 2,300,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 2,800.00 5,500.00 -36.36 % 3,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 5,520.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 865,128.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 5,900.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 675,758.00 610,000.00 14.75 % 700,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 10,200.00 12,000.00 41.67 % 17,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 2,260.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 4,222,913.00 3,197,500.00 3,478,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 1,779,949.43 2,500,000.00 -20.00 % 2,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 1,779,949.43 2,500,000.00 2,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 492,500.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 115,579.00 50,000.00 200.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 608,079.00 450,000.00 550,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 487,106.23 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 9,862,619.41 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 25,644,696.88 25,000,000.00 4.00 % 26,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 4,005,757.87 5,000,000.00 -10.00 % 4,500,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 4,345,272.71 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 9,346,717.41 8,000,000.00 18.75 % 9,500,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 486,910.50 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 128,567.96 120,000.00 8.33 % 130,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 146,350.58 300,000.00 -50.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 31,636,796.00 35,000,000.00 0.00 % 35,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 86,090,795.55 88,920,000.00 90,780,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 17,919,716.00 41,000,000.00 -2.44 % 40,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 17,919,716.00 41,000,000.00 40,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 157,127,829.01 174,777,500.00 186,538,500.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 186,538,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 49,730,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 42,000,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 230,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 7,500,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,478,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 2,300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 700,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 17,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,000,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 2,000,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 550,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 400,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 150,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 90,780,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 26,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 4,500,000 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 4,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 130,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 35,000,000 บาท
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 40,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 40,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทัวไป ประกอบด้วย
  -เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน
  -เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
  -เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
  -เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
  -เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุ
  -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ
  -เงินอุดหนุนสําหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันทีพิมพ์ : 22/5/2561  13:38:45 หน้า : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 556,320.00 560,000.00 0 % 560,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 0.00 46,000.00 108.7 % 96,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 0.00 1,785,480.00 1,900,000.00 0 % 1,900,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 2,437,800.00 2,602,000.00 2,652,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 3,802,997.38 4,019,880.00 33.16 % 5,353,020

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 147,000.00 151,200.00 0 % 151,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 216,000.00 229,200.00 0 % 229,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 156,750.00 170,040.00 2.82 % 174,840

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 2,820.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 3,202,193.86 4,161,245.00 -38.07 % 2,577,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 298,722.29 456,120.00 -57.09 % 195,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 7,826,483.53 9,187,685.00 8,680,980

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 10,264,283.53 11,789,685.00 11,332,980

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง    จังหวัดนนทบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 2,192,834.00 2,000,000.00 -50 % 1,000,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 96,000.00 100,000.00 -4 % 96,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 75,745.00 100,000.00 -13.2 % 86,800

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 2,364,579.00 2,210,000.00 1,192,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 665,890.16 800,000.00 -75 % 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 16,361.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง 0.00 0.00 19,872.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 6,680.00 50,000.00 -40 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 98,000.00 200,000.00 -85 % 30,000

โครงการจัดงานพระราชพิธี พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
สวรรคต

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานพิธีสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนืองในโอกาส
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที 89

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ต่างๆ 0.00 0.00 200,900.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 584,500.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ

0.00 0.00 499,470.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0.00 0.00 0.00 200,000.00 50 % 300,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถ

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะ รัชกาลที 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที 
5

0.00 0.00 0.00 77,750.00 92.93 % 150,000

โครงการจัดเวทีประชาคม 0.00 0.00 85,100.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน 0.00 0.00 582,907.00 270,000.00 11.11 % 300,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตย 0.00 0.00 99,825.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมการใช้ภาษาสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 200 % 150,000

โครงการอบรมเชิงปฏบัติการเพือพัฒนา
ทักษะความรู้ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน

0.00 0.00 941,650.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสารฯ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลือนที 
พบประชาชน 0.00 0.00 22,250.00 100,000.00 -40 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 331,750.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 4,155,155.16 3,447,750.00 1,770,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 338,962.00 380,000.00 -60.53 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 39,910.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 128,710.74 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 46,170.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 126,633.92 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 199,169.80 290,000.00 -48.28 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 879,556.46 1,210,000.00 760,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 739,456.68 800,000.00 0 % 800,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 33,242.88 112,250.00 -64.37 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 20,308.60 30,000.00 0 % 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 83,593.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 105,331.87 120,000.00 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 981,933.03 1,162,250.00 1,090,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 8,381,223.65 8,030,000.00 4,812,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอีบุนวม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

ค่าเครืองโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติด
ตัง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 972,000

ค่าชุดรับแขก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

เครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

เครืองถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 209,934.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองดูดฝุ่น 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

จัดซือโพเดียม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 787,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือระบบเครืองเสียงพร้อมติดตัง 
ห้องประชุมประจําอาคารใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าจัดซือระบบเครืองเสียงพร้อมติดตัง 
ห้องประชุมสภา อบต. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ค่าติดตังโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองขยายเสียงแบบพกพา 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 116,000

ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับ
งานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000.00 100 % 42,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรัับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 23,700.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

จัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED 0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0

จัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 19,000.00 -60 % 7,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 50 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 728,934.00 1,276,000.00 2,032,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต
.ละหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมอาคารสํานักงาน อบต.ละ
หาร 0.00 0.00 1,290,000.00 0.00 100 % 500,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 1,290,000.00 0.00 3,500,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,018,934.00 1,276,000.00 5,532,600

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 0.00 20,664,441.18 21,095,685.00 21,678,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดเวทีประชาคม 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนา
ทักษะความรู้ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน

0.00 0.00 0.00 852,775.00 -6.19 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 952,775.00 900,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 952,775.00 900,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 25,000.00 30,000.00 100 % 60,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 25,000.00 30,000.00 60,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 25,000.00 30,000.00 60,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 25,000.00 982,775.00 960,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,657,120.33 3,621,480.00 1.06 % 3,659,820

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 94,200.00 121,200.00 0 % 121,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 903,955.48 1,257,240.00 4.26 % 1,310,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 72,226.29 105,000.00 -25.89 % 77,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 2,794,702.10 5,172,120.00 5,236,800

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 2,794,702.10 5,172,120.00 5,236,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,260.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 112,800.00 147,600.00 0.81 % 148,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 11,260.00 30,000.00 27.33 % 38,200

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 125,320.00 237,600.00 247,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 5,636.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 3,540.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 28,000.00 43,000.00 -30.23 % 30,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 500,000.00 300 % 2,000,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 0.00 0.00 34,900.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 57,653.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 129,729.00 743,000.00 2,220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 99,975.00 200,000.00 -50 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 28,220.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 41,856.90 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วันทีพิมพ์ : 22/5/2561  13:39:28 หน้า : 8/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 168,835.30 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 338,887.20 570,000.00 470,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 593,936.20 1,550,600.00 2,937,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพักคอย 2 ทีนัง 0.00 0.00 21,400.00 0.00 0 % 0

เก้าอีพักคอย 4 ทีนัง 0.00 0.00 16,900.00 0.00 0 % 0

ค่าเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 9,300.00 -100 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบแขวนแฟ้ม 
4 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 26,800.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบแขวนแฟ้ม 4 
ลินชัก 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเครืองวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser 
Meter) 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ค่าเครืองพิมพ์ multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,700

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 59,300.00 61,100.00 100,300

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 59,300.00 61,100.00 100,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 3,477,938.30 6,813,820.00 8,304,100

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 0.00 24,167,379.48 28,892,280.00 30,942,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,119,420

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,912,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 232,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 3,264,300

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 3,264,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,300

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 23,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดประชุมผู้บริหารและสมาชิก 
อปพร. 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟแก่
พนักงานและประชาชน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อัคคีภัย ภัยทางถนนและภัย
แล้ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการป้องกันและการลดอุบัติเหตุใน
เทศกาลสําคัญ 0.00 0.00 104,800.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ศึกษาดูงาน

0.00 0.00 0.00 108,000.00 177.78 % 300,000

โครงการฝึกอบรมเพิมพูนศักยภาพ
สมาชิก อปพร. ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
สาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางนําและ
วาตภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและ
ซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพืนที

0.00 0.00 199,025.00 200,000.00 -25 % 150,000

โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่
เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร.

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 205,315.70 400,000.00 -25 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 509,140.70 1,060,000.00 1,350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 66,180.00 240,000.00 -16.67 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 169,316.05 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 236,400.00 450,000.00 -44.44 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 471,896.05 940,000.00 700,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 981,036.75 2,050,000.00 2,073,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบปรับมุมมองสําหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ 
Network Camera) แบบที 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 440,000

ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบที 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,760,000

ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง
ภายในอาคาร (Indoor Fixed 
Network Camera) แบบที 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 270,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ 
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 112,800

ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 16 
ช่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 74,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

จัดซือเครืองรับส่งวิทยุ 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0

จัดซือสัญญาณไฟวับวาบ 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 156,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่ารถบรรทุกนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500,000

จัดซือชุดดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ชุดดับเพลิง 0.00 0.00 110,600.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 2,500,000.00 1,000,000.00 -50 % 500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 2,610,600.00 1,104,000.00 6,061,800

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,610,600.00 1,104,000.00 6,061,800

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 3,591,636.75 3,154,000.00 11,399,400

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 3,591,636.75 3,154,000.00 11,399,400

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 502,017.83 4,684,080.00 -57.69 % 1,981,860

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 140 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 13,500.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 2,562,135.65 4,946,520.00 -87.8 % 603,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 249,132.87 364,860.00 -87.62 % 45,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 3,326,786.35 10,065,460.00 2,714,280

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 3,326,786.35 10,065,460.00 2,714,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 16.67 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -85.71 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 36,000.00 116,000.00 62,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 15,536.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 2,440.00 20,000.00 -50 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 81,800.00 310,000.00 -93.55 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 1,716,600.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 15,500.00 100,000.00 -80 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,840,876.00 450,000.00 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 122,435.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 42,450.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 33,895.60 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 34,486.10 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 236,266.70 260,000.00 240,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 52,195.40 0.00 0 % 0

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 19,152.80 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 71,348.20 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 2,184,490.90 826,000.00 372,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือโต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 40,800

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 40,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 0.00 5,511,277.25 10,896,460.00 3,127,080

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,916,840

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,463,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 292,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 7,672,260

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 7,672,260

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,100

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 44,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 14,370.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0.00 0.00 60,000.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานพนักงานส่วนตําบลและครูผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 400 % 100,000

โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหารทัง 7 ศูนย์

0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000

โครงการวันวิชาการเชิงปฏิบัติการ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 2,695,200.00 -6.86 % 2,510,400

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 144,190.00 280,000.00 -28.57 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 218,560.00 3,495,200.00 3,360,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 97,840.00 50,000.00 100 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 247,042.50 138,500.00 -27.8 % 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 3,654,137.42 3,655,700.00 5.95 % 3,873,300

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 29,280.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุดนตรี 0.00 0.00 8,250.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 4,036,549.92 4,499,200.00 4,328,300

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 4,255,109.92 8,144,400.00 7,882,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน ระดับ 1-2 0.00 0.00 32,400.00 0.00 0 % 0

ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ค่าโต๊ะอาหารไม้เนือแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

จัดซือตู้หล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือน
กระจก 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ชันวางของอเนกประสงค์ 6 ช่อง 0.00 0.00 59,500.00 0.00 0 % 0

ตู้ไม้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเล่นดีวีดี 0.00 0.00 22,400.00 0.00 100 % 24,500

จัดซือพัดลมชนิดแขวนเพดาน 0.00 0.00 0.00 128,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 63,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,100

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 232,300.00 153,800.00 217,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดิน หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,950,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

โครงการต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 89,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 3,537,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 232,300.00 153,800.00 3,754,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,124,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 6,028,000.00 6,070,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 6,028,000.00 6,070,000.00 6,124,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 6,028,000.00 6,070,000.00 6,124,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 0.00 10,515,409.92 14,368,200.00 25,433,660

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์
เพือต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสําหรับ
เยาวชน (D.A.R.E)

0.00 0.00 98,125.00 100,000.00 50 % 150,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 303,600.00 140,000.00 7.14 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 401,725.00 240,000.00 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 401,725.00 240,000.00 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างศูนย์การเรียน อบต.ละหาร 0.00 0.00 488,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 488,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 488,000.00 0.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 0.00 889,725.00 240,000.00 300,000

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 16,916,412.17 25,504,660.00 28,860,740

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 2,165,120.33 2,581,660.00 22.44 % 3,161,100

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 118,320.00 125,520.00 -27.34 % 91,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 109,200.00 109,200.00 0 % 109,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 3,971,115.39 4,881,240.00 -46.63 % 2,605,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 480,081.81 576,900.00 -51.1 % 282,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 6,843,837.53 8,274,520.00 6,248,700

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 6,843,837.53 8,274,520.00 6,248,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 71,400.00 75,600.00 11.11 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,750.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 74,150.00 265,600.00 104,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 11,809.14 30,000.00 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 6,152.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 23,600.00 50,000.00 -40 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 71,485.00 440,000.00 -77.27 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 113,046.14 550,000.00 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 82,753.00 100,000.00 -50 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 13,755.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 67,470.00 148,000.00 -32.43 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 129,083.20 252,000.00 -40.48 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 95,754.30 180,000.00 -44.44 % 100,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 388,815.50 720,000.00 440,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 576,011.64 1,535,600.00 734,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด 
ขาว-ดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

จัดซือชันวางแฟ้มเอกสาร 4 ชัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

จัดซือชันวางอเนกประสงค์ 4 ชัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดทึบสูง 0.00 0.00 0.00 14,000.00 14.29 % 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือตู้ล็อกเกอร์เก็บของ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 16,500.00 100 % 33,000

จัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 100 % 12,000

ตู้เหล็กบานเลือนทึบ 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

จัดซือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 0.00 0.00 0.00 17,200.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 5,500.00 201,700.00 424,600

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 5,500.00 201,700.00 424,600

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 7,425,349.17 10,011,820.00 7,407,300

วันทีพิมพ์ : 22/5/2561  13:39:28 หน้า : 21/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตําบลละหารปลอดโรคไข้เลือด
ออก 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด : กิจกรรมส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด
ฟืนฟู

0.00 0.00 300,000.00 625,000.00 0 % 625,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์และ◌่ส่งเสริมสือการ
ประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียนและเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 300,000.00 1,525,000.00 625,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 300,000.00 1,555,000.00 655,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซือเครืองชังนําหนักแบบสปริง 0.00 0.00 0.00 2,760.00 -100 % 0

จัดซือเครืองตรวจนําตาล 0.00 0.00 0.00 1,800.00 -100 % 0

จัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบปรอท 0.00 0.00 0.00 4,715.00 -100 % 0

จัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบสอด
แขนอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

จัดซือตะแกรงล้างแผล 0.00 0.00 0.00 8,200.00 -100 % 0

จัดซือเตียงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมทีนอน 0.00 0.00 0.00 3,900.00 -100 % 0

จัดซือถังออกซิเจนชนิดพกพา 0.00 0.00 0.00 11,500.00 -100 % 0

จัดซือรถเข็นทําแผล 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 113,875.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 113,875.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 299,570.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 299,570.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 299,570.00 0

รวมงานโรงพยาบาล 0.00 0.00 300,000.00 1,968,445.00 655,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โ◌ึครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการทําหมันแมว,สุนัขในพืนที 0.00 0.00 78,780.00 0.00 0 % 0

โครงการกองทุนเพือการดูแลผู้สูงอายุทีมี
ภาวะพึงพิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการทําหมันแมว,สุนัขในพืนที 0.00 0.00 0.00 122,840.00 22.11 % 150,000

โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านการ
สาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการชาวละหารร่วมใจ ลดมลพิษ
พิชิตโรค 0.00 0.00 199,080.00 0.00 0 % 0

โครงการตําบลละหารปลอดโรคไข้เลือด
ออก 0.00 0.00 263,609.23 0.00 0 % 0

โครงการบริการสาธารณสุขเคลือนที 0.00 0.00 23,348.40 100,000.00 0 % 100,000

โครงการบริจาคโลหิต 0.00 0.00 42,250.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานกู้ชีพฉุก
เฉิน (EMS) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบืองต้น (EMS) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที
จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ชีพ
ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาด้าน
สาธารณสุขตําบลละหาร 0.00 0.00 313,625.00 0.00 100 % 350,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รวม
พลังประสานต้านภัยยาเสพติด 0.00 0.00 200,000.00 0.00 100 % 200,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 0.00 0.00 137,297.14 0.00 100 % 250,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0.00 0.00 150,000.00 0.00 100 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและ
ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการรณรงค์และส่งเสริมสือการ
ประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด 0.00 0.00 50,000.00 0.00 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรืองโรคไข้
เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียนและเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 81,616.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0.00 0.00 97,729.00 0.00 0 % 0

โครงการสถานประกอบการเป็นมิตรกับ
สิงแวดล้อมและชุมชน 0.00 0.00 210,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,867,734.77 322,840.00 2,550,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 15,700.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 15,700.00 0.00 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,883,434.77 322,840.00 2,630,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงรถเข็นพยาบาล 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 67,500.00 0 % 67,500

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 67,500.00 267,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 67,500.00 267,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 0.00 1,933,434.77 390,340.00 2,897,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 9,658,783.94 12,370,605.00 10,959,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 854,200.00 2,353,680.00 0.91 % 2,375,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 80,700.00 103,200.00 0 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 458,186.43 596,520.00 3.36 % 616,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 27,871.18 46,140.00 -13.52 % 39,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,488,157.61 3,166,740.00 3,201,900

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,488,157.61 3,166,740.00 3,201,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 9,300.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 39,162.09 70,000.00 114.29 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 16,200.00 30,000.00 0 % 30,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 64,662.09 130,000.00 210,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 50,636.00 80,000.00 -62.5 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 4,000.00 15,000.00 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 17,333.19 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 71,969.19 210,000.00 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 26,698.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 10,180.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 37,978.20 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 49,998.96 80,000.00 -37.5 % 50,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 124,855.16 340,000.00 310,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 261,486.44 680,000.00 660,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 46,500.00 42,800

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 46,500.00 42,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 1,749,644.05 3,893,240.00 3,904,700

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ : 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพผู้สูง
อายุและผู้พิการ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) สําหรับคนพิการและผู้สูอายุ : 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพผู้สูง
อายุและผู้พิการ

0.00 0.00 9,750.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมแกนนําเยาวชนป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
ทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุของตําบล
ละหาร (สานสายใย) : กิจกรรมให้ความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพกายและใจแก่ผู้สูง
อายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
สตรีและครอบครัว 0.00 0.00 77,125.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกในครอบครัวชุมชนตําบลละหาร 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมทักษะการดูแล
ผู้สูงอายุของตําบลละหาร (ครอบครัว
อบอุ่น)

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมทักษะการดูแล
สุขภาพให้แก่สมาชิกในครอบครัวชุมชน
ตําบลละหาร

0.00 0.00 14,025.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพือสร้างภูมิ
คุ้มกัน ให้รู้เท่าทันยาเสพติด 0.00 0.00 42,225.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหาร
ใจสู่วัยผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ
พัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือแลก
เปลียนเรียนรู้ในวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือแลก
เปลียนเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือสร้าง
เครือข่ายในชมรมผู้สูงอายุตําบลละหาร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 143,125.00 1,160,000.00 980,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 143,125.00 1,160,000.00 980,000
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งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างทางลาด (คสล.) ขึน
อาคารสําหรับคนพิการ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 0.00 0.00 0.00 900,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 143,125.00 2,280,000.00 1,000,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 1,892,769.05 6,173,240.00 4,904,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,226,316.27 2,234,640.00 3.7 % 2,317,320

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 80,700.00 85,200.00 0 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 1,523,450.32 1,925,160.00 1.66 % 1,957,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 157,432.26 199,080.00 -7.14 % 184,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 3,055,098.85 4,511,280.00 4,611,780

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 3,055,098.85 4,511,280.00 4,611,780
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 24,850.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 59,400.00 65,000.00 0 % 65,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 12,835.00 30,000.00 0 % 30,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 97,085.00 155,000.00 155,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 33,460.45 40,000.00 -50 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 9,540.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 23,400.00 50,000.00 -40 % 30,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 157,382.83 300,000.00 -66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 223,783.28 420,000.00 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 69,305.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 86,950.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 394,098.00 700,000.00 -71.43 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 99,645.00 100,000.00 -70 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 13,800.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 149,874.90 140,000.00 7.14 % 150,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 55,505.00 40,000.00 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 869,177.90 1,260,000.00 620,000
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รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,190,046.18 1,835,000.00 955,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสารเหล็กแบบแขวนแฟ้ม 4 ชัน 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุ 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี 
แบบ Network 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 171,000.00 112,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 171,000.00 112,000.00 100,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 4,416,145.03 6,458,280.00 5,666,780
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 23,000.00 555,000.00 -72.97 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 6,306,020.05 4,465,000.00 -10.41 % 4,000,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 6,329,020.05 5,020,000.00 4,150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -44.44 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 220,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 6,329,020.05 5,220,000.00 4,370,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองตบดิน 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที 8 0.00 0.00 2,281,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างลานกีฬา คสล. พร้อมรัว
ตาข่ายเหล็ก หมู่ที 6 0.00 0.00 1,875,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที 5 0.00 0.00 267,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที 
2 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที 5 0.00 0.00 1,729,000.00 0.00 0 % 0
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ค่าติดตังสัญญาณไฟเตือนพร้อมป้าย
จราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก หมู่ที 
8 0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 1,544,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที 8 0.00 0.00 0.00 545,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์ หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,200,000

โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์ หมู่ที 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,550,000

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
คสล. หมู่ที 9 0.00 0.00 0.00 1,154,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังเครืองหมายจราจร (ห้าม
รถนําหนักเกิน) ในเขตตําบลละหาร 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังโซล่าเซลล์ หมู่ที 9 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังป้ายซอย/ถนนในเขต
ตําบลละหาร 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทางเดินเท้าริมคลองลําโพ หมู่ที 1,4 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทางเดินเท้าริมคลองลําโพ หมู่ที 2-3 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 -100 % 0

โครงการถมดินยกระดับสนามกีฬา หมู่ที 
2 0.00 0.00 0.00 1,997,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างทางเชือมถนน (บริเวณปากทาง
เข้าหมู่บ้าน/ชุมชน) 0.00 0.00 1,058,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างเขือน คสล. เลียบคลองลาก
ฆ้อน หมู่ที 4 0.00 0.00 4,195,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยอิหม่ามซาฟีอี 
หมู่ที 1 (ต่อจากเดิม) 0.00 0.00 2,090,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 0.00 0.00 5,150,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา หมู่ที 7 0.00 0.00 1,149,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างเขือน คสล. หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,975,000

โครงการก่อสร้างเขือน คสล. หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 4,995,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างเขือน คสล. หมู่ที 8 0.00 0.00 2,950,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเขือน คสล. หมู่ที 9 0.00 0.00 2,100,000.00 4,960,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน 
คสล. หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายนํา หมู่ที 8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,900,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 0.00 0.00 916,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (ซอยข้างปัมซัสโก้) หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 2,409,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (ซอยวากัฟ) หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 414,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (บาแล-บ้านทรงไทย) หมู่ที 
6

0.00 0.00 0.00 1,084,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,900,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พัก หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 950,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พักนํา หมู่ที 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํา หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 990,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอย
โรงเรียนสุเหร่าเขียว หมู่ที 8 0.00 0.00 0.00 562,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายนําซอย
โดม หมู่ที 8 0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 4,553,000.00 -100 % 0
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โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 650,000.00 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 5,303,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 55,563.62 100,000.00 1,900 % 2,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 28,815,563.62 38,495,000.00 24,015,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 28,815,563.62 38,516,000.00 24,015,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 231,000.00 4,000,000.00 -25 % 3,000,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 231,000.00 4,000,000.00 3,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 231,000.00 4,000,000.00 3,000,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 35,375,583.67 47,736,000.00 31,385,000

งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,311,200
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 269,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,580,660

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 2,580,660

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 149,520.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 149,520.00 0.00 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 1,028,500.75 1,450,000.00 -13.79 % 1,250,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 0.00 0.00 325,070.00 850,000.00 -58.82 % 350,000

โครงการชาวละหารร่วมใจ ลดมลพิษ
พิชิตโรค 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการชาวละหารร่วมใจพิทักษ์สิงแวด
ล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิงแวดล้อม
เพือส่งเสริมสถานประกอบการเชิงนิเวศ
ตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและปรับ
ปรุงคุณภาพนําทิงจากลําคลองสาธารณะ
ในตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะ 0.00 0.00 90,804.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการสร้างวินัยการจัดการขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 783,866.80 1,000,000.00 0 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 2,228,241.55 3,600,000.00 3,500,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 498,000.00 520,000.00 101.92 % 1,050,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 525,580.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 848,432.10 1,450,000.00 3.45 % 1,500,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 26,000.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 60,240.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 1,958,252.10 2,200,000.00 2,800,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 4,336,013.65 5,800,000.00 6,400,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 
6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่
จํากว่า 170 กิโลวัตต์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,800,000

ค่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 787,000

จัดซือรถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 0.00 2,119,000.00 -100 % 0

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 0.00 0.00 1,829,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 1,829,000.00 2,119,000.00 5,687,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน

ค่าจัดซือทีดินเพือสร้างศูนย์บริหาร
จัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย จํานวน 1 
แปลง ขนาดไม่ตํากว่า 2 ไร่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,829,000.00 2,119,000.00 13,687,000

วันทีพิมพ์ : 22/5/2561  13:39:29 หน้า : 38/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 0.00 6,165,013.65 7,919,000.00 22,667,660

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการขุดลอกคลองตามแนวพระราช
ดําริ เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๙๐ พรรษา

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการคลองสวยนําใส 0.00 0.00 0.00 980,000.00 2.04 % 1,000,000

โครงการลอกท่อระบายนําและดูดสิง
ปฏิกูลตําบลละหาร 0.00 0.00 0.00 170,000.00 488.24 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,000,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,150,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,150,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 45,956,742.35 63,368,280.00 61,869,440
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
ตําบลละหาร 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100 % 200,000

โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําเยาวชน
ไทยสู่ประชาคมอาเซียน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลียง
ปลาดุกเพือสร้างรายได้เสริม 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่ม
อาชีพในพืนที 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการ
เลียงไก่พืนเมือง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 720,000.00 550,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 720,000.00 550,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 0.00 720,000.00 550,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 720,000.00 550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด 0.00 0.00 255,240.00 600,000.00 0 % 600,000
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา 0.00 0.00 89,200.00 130,000.00 0 % 130,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 529,000.00 500,000.00 -60 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 873,440.00 1,230,000.00 930,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 269,044.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 269,044.00 150,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,142,484.00 1,380,000.00 1,080,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซืออุปกรณ์เด็กเล่นประจําหมู่
บ้าน/เครืองออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผู้สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0 % 2,000,000

อุปกรณ์เด็กเล่นประจําหมู่บ้าน/เครือง
ออกกําลังกายสนามสําหรับประชาชนและ
ผู้สูงอายุ

0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 3,142,484.00 3,380,000.00 3,080,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 50 % 150,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา เนืองในวันเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการจัดงานวันตรุษอีดิลฟิตริและวัน
ตรุษอีดิลอัฎฮาตามหลักศาสนาอิสลาม 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0 % 400,000
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โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอี
น)

0.00 0.00 0.00 450,000.00 0 % 450,000

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ
และส่งเสริมกิจกรรมละศีลอด (เดือนรอม
ฎอน)

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตาม
หลักศาสนาแก่เยาวชนและประชาชนใน
พืนทีตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 1,620,000.00 1,670,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,620,000.00 1,670,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 195,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 195,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 195,000.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 195,000.00 1,620,000.00 1,670,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 3,337,484.00 5,000,000.00 4,750,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 337,380.00 1,346,680.00 2.8 % 1,384,320

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 13,500.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 530,040.00 555,240.00 4.04 % 577,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 14,940.00 9,180.00 -67.97 % 2,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 895,860.00 1,981,100.00 2,034,940

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 895,860.00 1,981,100.00 2,034,940

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 3,740.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 3,740.00 25,000.00 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 17,000.00 70,000.00 -71.43 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้น
แบบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 0.00 0.00 41,845.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00 0.00 0.00 191,160.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย 
"ผักสวนครัว รัวกินได้" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการจัดทํา
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเศษ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ข้าว
ชุมชนแหล่งผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 0.00 0.00 32,900.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่ม
อาชีพในพืนที 0.00 0.00 71,400.00 0.00 0 % 0

สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ประจําตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 12,373.60 20,000.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 175,518.60 391,160.00 510,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 15,700.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 5,200.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 39,996.60 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 60,896.60 90,000.00 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 240,155.20 506,160.00 645,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองอัดเม็ดอาหารปลาดุก 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0.00 0.00 9,300.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 9,300.00 199,000.00 86,600

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 9,300.00 199,000.00 86,600

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 1,145,315.20 2,686,260.00 2,766,540

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ และวันสําคัญต่างๆ 0.00 0.00 125,332.00 186,000.00 -19.35 % 150,000

โครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิ รักษ์
พืนทีสีเขียว 0.00 0.00 58,950.00 0.00 0 % 0

โครงการลอกท่อระบายนําและดูดสิง
ปฏิกูลตําบลละหาร 0.00 0.00 970,000.00 0.00 0 % 0
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สนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0.00 0.00 34,900.00 50,000.00 20 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,189,182.00 236,000.00 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,189,182.00 236,000.00 210,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 1,189,182.00 236,000.00 210,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 2,334,497.20 2,922,260.00 2,976,540

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 3,081,878.79 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 3,081,878.79 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 3,081,878.79 0.00 0

รวมงานกิจการประปา 0.00 0.00 3,081,878.79 0.00 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 0.00 3,081,878.79 0.00 0

วันทีพิมพ์ : 22/5/2561  13:39:29 หน้า : 46/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 707,616.00 927,880.00 1.85 % 945,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 3.13 % 16,500,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 12.5 % 4,500,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 18,000.00 42,000.00 42.86 % 60,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 300,000.00 3,000,000.00 66.67 % 5,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 466,650.00 500,000.00 0 % 500,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 47,160.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 1,226,630.00 1,337,775.00 9.54 % 1,465,385

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 0.00 5,040.00 5,040.00 0 % 5,040

รวมงบกลาง 0.00 0.00 2,771,096.00 25,862,695.00 29,025,425

รวมงบกลาง 0.00 0.00 2,771,096.00 25,862,695.00 29,025,425

รวมงบกลาง 0.00 0.00 2,771,096.00 25,862,695.00 29,025,425

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 2,771,096.00 25,862,695.00 29,025,425

รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 113,708,679.73 173,968,020.00 186,238,525
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 186,238,525 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 21,678,380 บาท
งบบุคลากร รวม 11,332,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,652,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 560,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายการ
เมือง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต
. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้
บริหารฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายการ
เมือง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต
. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต
. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิก
สภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต
. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธาน
สภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบ
ต. และเลขานุการสภา อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,680,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,353,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ประกอบด้วย ปลัด อบต. รองปลัด อบต. นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน หัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้าฝ่ายบริหารทัวไป หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
และแผน นักจัดการงานทัวไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ และตําแหน่งอืนๆ ทีได้รับการบรรจุ
แต่งตัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้
รับเงินเพิมต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิม
วิชาชีพ เงินเพิมคุณวุฒิ เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงิน
เพิมอืนนอกเหนือจากเงินเดือน  ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายไ◌้ด้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานัก
ปลัด อบต. หัวหน้าฝ่ายบริหารทัวไป หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ฯลฯ
 ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 174,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา ตําแหน่งนักการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,577,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว
ไป ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนายช่าง
เครืองกล พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทัวไป ประกอบ
ด้วย ภารโรง แม่บ้าน คนสวน ยาม คนงานทัวไป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 195,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้รับเงิน
เพิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิมอืน
นอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 4,812,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,192,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็น (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (2) เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง (3) เงินรางวัล (4) เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครังคราว (4) ค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลเกียวกับการสอบ เช่น คณะ
กรรมการสอบแข่งขัน, คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานัก
งานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามอัตราและระเบียบทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน โดยคํานวณตามอัตราและสิทธิืัทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานัก
งานปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 86,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 1,770,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการในภารกิจของ อบต. ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองการประชุม
สภาท้องถิน, การประชุมคณะกรรมการต่างๆ, การประชุมคณะอนุกรรม
การต่างๆ, การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน เยียมชม นิเทศ
งาน ศึกษาดูงานของ อบต.) พิธีเปิดอาคารต่างๆ, ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี และงานอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

วันทีพิมพ์ : 22/5/2561  13:39:56 หน้า : 3/82



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังทัวไป เลือกตังซ่อมสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล การเลือกตังประเภทอืนๆ และการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ การให้ข้อมูลข่าวสารในการเลือกตัง ฯลฯ เช่น ค่าป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการใน
การดําเนินการเลือกตัง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าสถาน
ที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการเลือกตัง และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต
. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่า
ทีพัก ค่าพาหนะ (รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนาบหาม และอืนๆ ทํานอง
เดียวกัน) และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไป
ราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากร
ท้องถิน ทีจัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจทีตังขึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอืน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักงานปลัด อบต.)
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
ในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าภัตตาหาร ค่าเครือง
ไทยธรรม ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรม
ฉายาลักษณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า
เครืองขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์  6/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 1/หน้า 307)
โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที 9 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที 9 ค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่า
ดอกไม้ประดับตกแต่ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าจัดตกแต่งสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์  6/แผน
งานบริหารงานทัวไป/ข้อ 5/หน้า 308)
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โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล
ที 5

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที 5 ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีการทางศาสนา ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าจัดตกแต่งสถาน
ที ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตัง
จ่ายจากงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์  6/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 4/หน้า 308)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน โดยจัดฝึก
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ ข้า
ราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น การบริหารงานบุคคล การพัฒนาทีมงานและความสามัคคีของ
บุคลากรท้องถิน การอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ฯลฯ ค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่า
ป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 3/หน้า 274)
โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์
พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน ให้แก่ประชาชนในตําบลละหาร ค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่า
ป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่าย
จากงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 1/หน้า 207)
โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใน
โครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากงินรา
ยได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงาน
ปลัด อบต.) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผน
งานบริหารงานทัวไป/ข้อ 4/หน้า 275)
โครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลือนที พบประชาชน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการ อบต.เคลือนที ตามหมู่
บ้าน/ชุมชนต่างๆ ในเขตพืนทีตําบลละหาร ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใน
โครงการ ได้แก่ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
เช่าสถานที ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผน
งานบริหารงานทัวไป/ข้อ 3/หน้า 215)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามันไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครือง
รับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนํา
แข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถัง
นํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานัก
งานปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพืคอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัตชีท
ฟีดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานัก
งานปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,090,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิงปลูกสร้างอืนรวม
ถึงทรัพย์สินต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
ละหาร  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประปาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิงปลูกสร้างอืนรวม
ถึงทรัพย์สินต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
ละหาร  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ละหาร เช่น ค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเค
เบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกืดขึนเกียวกับการใช้บริการ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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งบลงทุน รวม 5,532,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,032,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าเก้าอีบุนวม จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีบุนวม สําหรับห้องอบรมและห้องประชุมประจํา
อาคารใหม่ จํานวน 200 ตัว ราคาตัวละ 700 บาท ตามรายการและราย
ละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผน
งานบริหารงานทัวไป/ข้อ 22/หน้า 349)
ค่าเครืองโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์ตังโต๊ะไร้สาย สําหรับติดตังประจํา
อาคารใหม่ จํานวน 10 เครือง ราคาเครืองละ 2,000 บาท ตามรายการ
และรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงาน
ปลัด อบต.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 16/หน้า 345)
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 972,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู สําหรับติดตังภาย
ในอาคารใหม่ของ อบต.ละหาร  จํานวน 30 เครือง ราคาเครือง
ละ 32,400 บาท (ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เครืองปรับอากาศชนิดตังพืนหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
- ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานัก
งานปลัด อบต.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5
/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 15/หน้า 345)
ค่าชุดรับแขก จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดรับแขก สําหรับห้องอบรมและห้องประชุมประจํา
อาคารใหม่ จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท ตามรายการและราย
ละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผน
งานบริหารงานทัวไป/ข้อ 22/หน้า 349)
ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ สําหรับห้องอบรมและห้อง
ประชุมประจําอาคารใหม่ จํานวน 60 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท ตาม
รายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานัก
งานปลัด อบต.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 22/หน้า 349)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือระบบเครืองเสียงพร้อมติดตัง ห้องประชุมประจําอาคารใหม่ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือระบบเครืองเสียงพร้อมติดตัง สําหรับห้องอบรมและ
ห้องประชุมประจําอาคารใหม่ (ชัน 3) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
(1) ชุดขยายเสียง จํานวน 1 ชุด
- ค่าความถี 10 Hz - 20 KHz
- มี Damping Factor ไม่น้อยกว่า 200 (8 OHM 1 KHz) 
ชัน (Class) AB
- มีช่องสัญญาณ Output, มีกําลังขับภาคขยายเสียง 240
 วัตต์ ที 8 OHM, 420 วัตต์ ที 4 OHM, 620 วัตต์ ที 2 OHM
- กําลังขับเสียงไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
(2) ชุดลําโพงขยายเสียง จํานวน 4 ชุด
- เป็นลําโพง แบบ 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิว
- ใช้ค่าความถี 40 Hz - 20 KHz
- มีช่องสัญญาณ Input 70 โวลท์ -100 โวลท์, กําลังขับของ
ลําโพง 4/8/16/30 วัตต์
- มีกําลังขับภาคขยายเสียงสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ ที 8 OHM
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงาน
ปลัด อบต.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5
/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 19/หน้า 347)
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ค่าจัดซือระบบเครืองเสียงพร้อมติดตัง ห้องประชุมสภา อบต. จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือระบบเครืองเสียงพร้อมติดตัง สําหรับห้องประชุม
สภา อบต. (ชัน 3) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
(1) ชุดไมโครโฟนประธาน จํานวน 1 ตัว
- ไมโครโฟนคออ่อนแบบคอนเดนเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์
- มีสวิทซ์ (TALK) เปิด-ปิด ไมโครโฟนสําหรับพูด, มีช่องเสียบหูฟัง, มี
ลําโพงภายในตัว ไม่น้อยกว่า 2 วัตต์ และมีช่องบันทึกเสียง ไม่น้อยกว่า 2
 ช่อง
(2) ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม จํานวน 24 ตัว
- ไมโครโฟนคออ่อนแบบคอนเดนเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์
- มีสวิทซ์ (TALK) เปิด-ปิด ไมโครโฟนสําหรับพูด และมีลําโพงภายใน
ตัว ไม่น้อยกว่า 2 วัตต์
(3) ชุดควบคุม จํานวน 1 ชุด
- มีระบบเครืองขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ และระบบ
ลําโพง Monitor ภายในตัว
(4) ชุดขยายเสียง จํานวน 1 ชุด
- ค่าความถี 10 Hz - 20 KHz
- มี Damping Factor ไม่น้อยกว่า 200 (8 OHM 1 KHz) 
ชัน (Class) AB
- มีช่องสัญญาณ Output, มีกําลังขับภาคขยายเสียง 240
 วัตต์ ที 8 OHM, 420 วัตต์ ที 4 OHM, 620 วัตต์ ที 2 OHM
- กําลังขับเสียงไม่น้อยกว่า 200 วัตต์
(5) ชุดลําโพงขยายเสียง จํานวน 4 ชุด
- เป็นลําโพง แบบ 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิว
- ใช้ค่าความถี 40 Hz - 20 KHz
- มีช่องสัญญาณ Input 70 โวลท์ -100 โวลท์, กําลังขับของ
ลําโพง 4/8/16/30 วัตต์
- มีกําลังขับภาคขยายเสียงสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ ที 8 OHM
(6) ชุดป้องกันไฟกระชาก จํานวน 1 ชุด
- มีช่องต่อกระแสไฟ พร้อม Ground ไม่น้อยกว่า 220 โวลท์ 15
 แอมป์ ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- มีเซอร์กิต เบรกเกอร์ ขนาด 1 เฟส 30 แอมป์
(7) ตู้ Move Rack จํานวน 1 ตู้
- ตู้ Move Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว
- ตัวตู้ทําจากเหล็กทังชุดและเคลือบผิวด้วยสี สามารถถอดประกอบได้
- มีแกนยึดอุปกรณ์มาตรฐาน สามารถถอดประกอบได้
- ขาสามารถปรับระดับได้ และมีล้อหมุนขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิว
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงาน
ปลัด อบต.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5
/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 18/หน้า 346)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 116,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อ
กับอุปกรณ์เพือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ ใช้ LCD Panel หรือ
ระบบ DLP สําหรับติดตังในห้องประชุมสภา และห้องประชุมประจํา
อาคารใหม่ จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 58,000 บาท ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัว
ไป/ข้อ 18-19/หน้า 346-347)
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ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 100 นิว จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึน ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือ
รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ สําหรับติดตังในห้อง
ประชุมสภา และห้องประชุมประจําอาคารใหม่ จํานวน 2 จอ ราคาจอ
ละ 9,000 บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผน
งานบริหารงานทัวไป/ข้อ 18-19/หน้า 346-347)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) กรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
  -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8GB
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120GB จํานวน 1 หน่วย
  -มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 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 ได้เป็นอย่างน้อย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผน
งานบริหารงานทัวไป/ข้อ 21/หน้า 348)
จัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)
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จัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จํานวน 7,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัว
ไป/ข้อ 21/หน้า 348)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร โดยการต่อ
เติมและตกแต่งห้องประชุมสภาฯ และห้องปฏิบัติงานทัง 3 ชัน พร้อมติด
ตังผ้าม่าน ติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทีจําเป็น ตามรายการและราย
ละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผน
งานบริหารงานทัวไป/ข้อ 7/หน้า 277)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าซ่อมแซมอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร โดยการ
ซ่อมแซมพืนหินขัดบริเวณชัน 1 ของอาคาร, สกัดร้อยร้าวพร้อมซ่อมแซม
ผนังอาคารสํานักงาน และซ่อมแซมประตูอัตโนมัติบานเลือนคู่ประตูทาง
เข้าอาคารสํานักงาน บริเวณชัน 1 ตามรายการและรายละเอียดทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักงานปลัด อบต.) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 960,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพือนําไปจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถินสีปี หรือแผนอืนๆ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใน
โครงการ ได้แก่ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏ
ใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัว
ไป/ข้อ 1/หน้า 272)
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาทักษะความรู้ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน 
และบุคลากร ในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาทักษะความรู้ผู้
นําหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร ในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิน ให้แก่บุคลากรในองค์กรทีเกียวข้องในการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน คณะกรรมการในองค์กรจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการประชาคม ผู้นําชุมชน ผู้แทน
ประชาคมในพืนที และผู้ทีเกียวข้อง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใน
โครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าของทีระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัว
ไป/ข้อ 2/หน้า 273)

งบรายจ่ายอืน รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือบริษัททีปรึกษาประเมินความพึง
พอใจของประชาชนทีมีต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารทัวไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ (สํานักงานปลัด อบต.)

งานบริหารงานคลัง รวม 8,304,100 บาท
งบบุคลากร รวม 5,236,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,236,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,659,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้า
ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ นัก
วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตําแหน่งอืนๆ ทีได้
รับการบรรจุแต่งตัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้
รับเงินเพิมต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิม
วิชาชีพ เงินเพิมคุณวุฒิ เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงิน
เพิมอืนนอกเหนือจากเงินเดือน  ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัว
หน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บราย
ได้ ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,310,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว
ไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 77,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้รับเงิน
เพิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิมอืน
นอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 2,937,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 247,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกทีได้รับการแต่งตังร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังที กค 0406.4/ว 18 ลงวัน
ที 27 กุมภาพันธ์ 2551 (หนังสือที มท 0803/ว 690 ลงวัน
ที 28 มีนาคม 2551) และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
อัตราและระเบียบทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 148,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน โดยคํานวณตามอัตราและสิทธิืัทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กอง
คลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 2,220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการในภารกิจของ อบต. ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ, การประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ, การต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน เยียมชม นิเทศงาน ศึกษาดูงาน
ของ อบต.) พิธีเปิดอาคารต่างๆ, ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และ
งานอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ (รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือ
เพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนาบ
หาม และอืนๆ ทํานองเดียวกัน) และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองใน
การเดินทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากร
ท้องถิน ทีจัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจทีตังขึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอืน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพือเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) ปรากฏใน(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัว
ไป/ข้อ 8/หน้า 280)
โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ เพือให้การจัด
เก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและมีรายได้เพิมขึน เช่น ค่าจัดทํา
เอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํา
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) ปรากฏ
ใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัว
ไป/ข้อ 9/หน้า 280)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามันไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถัง
นํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กอง
คลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพืคอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัตชีท
ฟีดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กอง
คลัง)
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งบลงทุน รวม 100,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าเก้าอีสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน ระดับปฏิบัติการ จํานวน 2 ตัว ราคา
ตัวละ 1,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตามรายละเอียดทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 23/หน้า 349)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด ราคาชุด
ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ
    2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัว
ไป/ข้อ 24/หน้า 350)
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ค่าเครืองพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 7,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดัง
นี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัว
ไป/ข้อ 24/หน้า 350)

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 24/หน้า 350)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ จํานวน 30,000 บาท โดยจะอุดหนุนให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลทีเป็นเจ้าภาพดําเนินงานบริหารศูนย์ฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานบริหารงานทัวไป/ข้อ 1/หน้า 324)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 11,399,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,264,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,264,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,119,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ประกอบด้วย เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และตําแหน่งอืนๆ ทีได้รับการบรรจุแต่งตัง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,912,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับเครืองจักรกลขนาด
เบา พนักงานดับเพลิง พนักงานวิทยุ และพนักงานจ้างทัวไป ประกอบ
ด้วย คนงานทัวไป (พนักงานดับเพลิง) ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 232,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้รับเงิน
เพิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิมอืน
นอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 2,073,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. กรณีมีคําสังใช้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ อปพร. หรือนอกทีตังศูนย์ อปพร. ไม่น้อยกว่า 8 ชัวโมง ตาม
หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.) 

ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ (รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนาบหาม และ
อืนๆ ทํานองเดียวกัน) และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดิน
ทางไปราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากร
ท้องถิน ทีจัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจทีตังขึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอืน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.)
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย ภัยทางถนน
และภัยแล้ง

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อัคคีภัย ภัยทางถนนและภัยแล้ง ให้แก่พนักงานดับเพลิงและพนักงาน
ส่วนตําบล ทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใน
โครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏใน(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน/ข้อ 7/หน้า 211)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดตรวจและการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพือ
ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทังปี ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่า
ป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน/ข้อ 2/หน้า 208)
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ศึกษาดูงาน

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลรือน
 (อปพร.) และศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที
ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏ
ใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน/ข้อ 4/หน้า 209)
โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางนําและ
วาตภัย

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณ
ภัย อุทกภัย ภัยทางนําและวาตภัย ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพืนที ค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่า
ป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏ
ใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน/ข้อ 8/หน้า 211)
โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพืนที

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิธีการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผน
ดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพืนที ทังภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน/ข้อ 6/หน้า 210)
โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และ อปพร.

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้าหน้าที
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ทังภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน/ข้อ 10/หน้า 212)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถัง
นํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง เครืองดับ
เพลิง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน/ข้อ 12/หน้า 213)
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งบลงทุน รวม 6,061,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,061,800 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองสําหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบที 2

จํานวน 440,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุม
มองสําหรับติดตังภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) 
แบบที 2 พร้อมติดตังบริเวณพืนทีภายนอกอาคารสํานักงาน อบต.ละ
หาร จํานวน 5 กล้อง ราคากล้องละ 88,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี 
- สามารถทําการหมุน (pan) ได้ไม่น้อยกว่า 350 องศา การก้มเงย (Tilt) 
กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และการย่อ
ขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 18 เท่า และ
แบบ Digital Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 921,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.06 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.7 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดประจําปี พ.ศ.2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน/ข้อ 3/หน้า 209)
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ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที 1

จํานวน 1,760,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง
ทีสําหรับติดตังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) 
แบบที 1 พร้อมติดตังบริเวณจุดเสียงในเขตตําบลละหาร จํานวน 80
 กล้อง ราคากล้องละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 921,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.35 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.07 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
- สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดประจําปี พ.ศ.2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน/ข้อ 3/หน้า 209)
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ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง
ภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที 2

จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง
ทีสําหรับติดตังภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบ
ที 2 พร้อมติดตังบริเวณพืนทีภายในอาคารสํานักงาน อบต.ละ
หาร จํานวน 10 กล้อง ราคากล้องละ 27,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 921,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.1 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- มีข้อต่อเลนส์แบบ C-Mount หรือ CS-Mount ซึงสามารถถอดเปลียน
เลนส์ได้
- สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดประจําปี พ.ศ.2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน/ข้อ 3/หน้า 209)
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ค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 
ช่อง

จํานวน 112,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จํานวน 12 เครือง ราคา
เครืองละ 9,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน
ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดประจําปี พ.ศ.2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน/ข้อ 3/หน้า 209)
ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

จํานวน 74,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จํานวน 1
 เครือง ราคาเครืองละ 74,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
- เป็นอุปกรณ์ทีผลิตมาเพือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกภาพและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือแสดงผลทีความละเอียดของภาพสูง
สุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP 
หรือ SNTP", TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถติดตังหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จํานวนไม่น้อยกว่า 4
 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 8TB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- สามารถแสดงภาพทีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือ
ข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดประจําปี พ.ศ.2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน/ข้อ 3/หน้า 209)
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ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง

จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จํานวน 10
 เครือง ราคาเครืองละ 24,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
- เป็นอุปกรณ์ทีผลิตมาเพือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกภาพและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือแสดงผลทีความละเอียดของภาพสูง
สุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP 
หรือ SNTP", TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถติดตังหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จํานวนไม่น้อยกว่า 2
 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 4TB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- สามารถแสดงภาพทีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือ
ข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดประจําปี พ.ศ.2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต
.) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน/ข้อ 3/หน้า 209)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่ากล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 9,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือ
ต้องการเปลียน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏใน (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน/ข้อ 20/หน้า 348)
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ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32
 นิว จํานวน 12 เครือง ราคาเครืองละ 13,000 บาท ใช้สําหรับระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล 
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.) 

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่ารถบรรทุกนํา จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนํา ขนาด 6 ตัน 6
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุด
ไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- จุนําได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
- นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
- เป็นราคาพร้อมปัมและอุปกรณ์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏใน(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน/ข้อ 8/หน้า 343)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,127,080 บาท
งบบุคลากร รวม 2,714,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,714,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,981,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ และตําแหน่งอืนๆ ทีได้
รับการบรรจุแต่งตัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้
รับเงินเพิมต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิม
วิชาชีพ เงินเพิมคุณวุฒิ เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงิน
เพิมอืนนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ หัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ. กท. ก
.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 603,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้รับเงิน
เพิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิมอืน
นอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 372,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
อัตราและระเบียบทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน โดยคํานวณตามอัตราและสิทธิืัทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการในภารกิจของ อบต. ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ (รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือ
เพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนาบ
หาม และอืนๆ ทํานองเดียวกัน) และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองใน
การเดินทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากร
ท้องถิน ทีจัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจทีตังขึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอืน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามันไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนํา
แข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถัง
นํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพืคอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัตชีท
ฟีดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 40,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าเก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน บุด้วยฟองนําหนาอย่างดีหุ้มด้วย
หนัง PVC พร้อมเท้าแขน สามารถหมุนรอบตัวได้ ขาเหล็กชุบโครเมี
ยม รับนําหนักได้ 80 ก.ก. จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท ตาม
รายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานการศึกษา/ข้อ 35/หน้า 360)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) กรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด Sold State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผน
งานการศึกษา/ข้อ 38/หน้า 362)
ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)
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ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จํานวน 3,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานการ
ศึกษา/ข้อ 38/หน้า 362)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 25,433,660 บาท
งบบุคลากร รวม 7,672,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,672,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,916,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
ครู ประกอบด้วย ครู(คศ.1), ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) รวม 12 อัตรา และ
ตําแหน่งอืนๆ ทีได้รับการบรรจุแต่งตัง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,463,280 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก, ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก) และพนักงานจ้างทัว
ไป ประกอบด้วย ผู้ดูแลเด็ก, ยาม, แม่บ้าน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 3,243,420 บาท ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก, ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก) และพนักงานจ้างทัว
ไป ประกอบด้วย ผู้ดูแลเด็ก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 1,219,860 บาท ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 292,140 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้
รับเงินเพิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิม
อืนนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก, ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก) และพนักงานจ้าง
ทัวไป ประกอบด้วย ผู้ดูแลเด็ก, ยาม แม่บ้าน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 228,000 บาท ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)
(2) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้
รับเงินเพิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิม
อืนนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก, ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก) และพนักงานจ้าง
ทัวไป ประกอบด้วย ผู้ดูแลเด็ก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 64,140 บาท ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 7,882,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,100 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) 

ค่าใช้สอย รวม 3,360,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการในภารกิจของ อบต. ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ (รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนาบหาม และ
อืนๆ ทํานองเดียวกัน) และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดิน
ทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากร
ท้องถิน ทีจัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจทีตังขึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอืน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถม
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัน
เรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการศึกษา/ข้อ 3/หน้า 220)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตําบลและครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตําบลและครูผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของทีระลึก ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ค่าพาหนะเดิน
ทาง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถม
ศึกษา (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการศึกษา/ข้อ 5/หน้า 221)
โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหารทัง 7 ศูนย์

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ในการจัด
ระเบียบการเรียนการสอน เพือเพิมประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กให้มี
การพัฒนาในระดับทีสูงขึน และเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ในการจัดทํา
โครงการกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผน
งานการศึกษา/ข้อ 4/หน้า 221)
โครงการวันวิชาการเชิงปฏิบัติการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิชาการเชิงปฏิบัติการ เพือให้
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุใน
การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถม
ศึกษา (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการศึกษา/ข้อ 2/หน้า 220)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,510,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการศึกษา/ข้อ 8/หน้า 222
) ประกอบด้วย
(1) ค่าอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหาร (ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย. 60) ตัง
ไว้ จํานวน 1,832,600 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ทังนีต้องเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน) 
(2) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตัง
ไว้ จํานวน 42,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ค่าพัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ)
(3) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตังไว้จํานวน 635,800 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียน
การสอน สิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีเป็นวัสดุการศึกษา และครุภัณฑ์เครือง
เล่นพัฒนาการเด็ก สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0839.2/ว 801 ลว. 11 มี.ค. 2551ให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)
  *หมายเหตุ วิธีการ ขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลว. 16 มิ.ย. 2552

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถม
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 4,328,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามันไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครือง
รับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนํา
แข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,873,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ระดับชันอนุบาลถึง
ชันประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 4 โรงเรียน และจัดซืออาหาร
เสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาร จํานวน 7 ศูนย์ (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผน
งานการศึกษา/ข้อ 10/หน้า 222)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน นํายา
ต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชือมเงิน ถุงมือ กระดาษ
รอง จุกต่างๆ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพืคอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัตชีท
ฟีดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)

วันทีพิมพ์ : 22/5/2561  13:39:56 หน้า : 37/82



วัสดุการศึกษา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดหาสือและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน และสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีเป็นวัสดุการ
ศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการศึกษา/ข้อ 13/หน้า 223)

วัสดุดนตรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เช่น ฉิง กรับ กลอง ฯลฯ เพือใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเข้าจังหวะ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 3,754,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 217,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500 บาท ตามรายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานการศึกษา/ข้อ 35/หน้า 360)
ค่าโต๊ะอาหารไม้เนือแข็ง จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอาหารไม้เนือแข็ง จํานวน 5 ชุด ราคาชุด
ละ 15,000 บาท ตามรายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานการศึกษา/ข้อ 35/หน้า 360)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองเล่นดีวีดี จํานวน 24,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นแผ่น DVD จํานวน 7 เครือง ราคาเครือง
ละ 3,500 บาท ตามรายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานการศึกษา/ข้อ 36/หน้า 361)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่ากล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 16 ล้านพิกเซล จํานวน 7 เครือง ราคาเครืองละ 9,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือ
ต้องการเปลียน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผน
งานการศึกษา/ข้อ 36/หน้า 361)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 30,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 7 เครือง ราคาเครืองละ 4,300
 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ถาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผน
งานการศึกษา/ข้อ 38/หน้า 362)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,537,000 บาท
ค่าถมดิน
ค่าถมดิน หมู่ที 7 จํานวน 2,950,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถมดิน ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ถมสูง
เฉลีย 2.00 เมตร พร้อมบดอัดแน่นพืนทีไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตาราง
เมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด สถานทีดําเนิน
การ บริเวณหลังโรงเรียนซอและห์ศึกษา หมู่ที 7 ตําบลละหาร อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการ
ศึกษา/ข้อ 1/หน้า 220)
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที 3 จํานวน 498,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย โดยการทาสีภาย
นอกและภายในอาคาร ติดตังรัวสเตนเลสด้านหน้าพร้อมประตู ตามแบบที
องค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด สถานทีดําเนินการ บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที 3 ตําบลละหาร อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการ
ศึกษา/ข้อ 15/หน้า 224)
โครงการต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมู่ที 7 จํานวน 89,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมกันสาดโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 2 ฝัง และขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 4.00 เมตร พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 52.80 ตาราง
เมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด สถานทีดําเนิน
การ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมู่ที 7 ตําบลละหาร อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการ
ศึกษา/ข้อ 15/หน้า 224)

งบเงินอุดหนุน รวม 6,124,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,124,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 6,124,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ระดับชัน
อนุบาลถึงชันประถมศึกษาปีที 6 ในเขตพืนที จํานวน 4 โรงเรียน (ตาม
ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย. 60) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการศึกษา/ข้อ 9/หน้า 222)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพือต่อต้านและป้องกันยาเสพติด
สําหรับเยาวชน (D.A.R.E)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพือต่อต้าน
และป้องกันยาเสพติดสําหรับเยาวชน (D.A.R.E.) ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใน
โครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าของทีระลึก ค่าอาหารว่าง อาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนด
ระดับ (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการศึกษา/ข้อ 20/หน้า 226)
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญสําหรับการ
แสดงและเด็กทุกคนทีเข้าร่วมกิจกรรม ค่าของทีระลึก ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าจ้าง
เหมาเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนด
ระดับ (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการศึกษา/ข้อ 21/หน้า 226)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 7,407,300 บาท
งบบุคลากร รวม 6,248,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,248,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,161,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ พยาบาล
วิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ และตําแหน่งอืนๆ ทีได้รับการบรรจุแต่ง
ตัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 91,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้
รับเงินเพิมต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิม
วิชาชีพ เงินเพิมคุณวุฒิ เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงิน
เพิมอืนนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ พยาบาล
วิชาชีพ ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,605,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว
ไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทัว
ไป ประกอบด้วย พนักงานขับรถยนต์ คนงานทัวไป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 282,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้รับเงิน
เพิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิมอืน
นอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 734,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน โดยคํานวณตามอัตราและสิทธิืัทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการในภารกิจของ อบต. ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ (รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนาบหาม และ
อืนๆ ทํานองเดียวกัน) และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดิน
ทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากร
ท้องถิน ทีจัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจทีตังขึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอืน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

วันทีพิมพ์ : 22/5/2561  13:39:56 หน้า : 42/82



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามันไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น วัสดุทําความสะอาด นํายา
เกียวกับการทําความสะอาด หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ที
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่
ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถัง
นํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณ
สุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพืคอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัตชีท
ฟีดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 424,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 424,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดํา จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ชนิด ขาว-ดํา จํานวน 1 เครือง (ตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560) โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดํา
- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที (ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดความเร็วขันตํา
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64
/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 32/หน้า 356)
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว (ราคาตัว
ละ 2,500 บาท) ตามรายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสาธารณ
สุข/ข้อ 32/หน้า 356)
จัดซือชันวางแฟ้มเอกสาร 4 ชัน จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางแฟ้มเอกสาร 4 ชัน จํานวน 4 ตู้ (ราคาตู้
ละ 7,000 บาท) ตามรายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสาธารณ
สุข/ข้อ 32/หน้า 354)
จัดซือชันวางอเนกประสงค์ 4 ชัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางอเนกประสงค์ 4 ชัน จํานวน 2 ชุด (ราคาชุด
ละ 5,000 บาท) ตามรายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสาธารณ
สุข/ข้อ 32/หน้า 355)

วันทีพิมพ์ : 22/5/2561  13:39:56 หน้า : 44/82



จัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดทึบสูง จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดทึบสูง จํานวน 2 ตู้ (ราคาตู้
ละ 8,000 บาท) ตามรายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสาธารณ
สุข/ข้อ 32/หน้า 354)
จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 6 ตู้ (ราคาตู้ละ 5,500 บาท) ตามรายการและราย
ละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 32/หน้า 354)
จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว (ราคาตัว
ละ 5,000 บาท) ตามรายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสาธารณ
สุข/ข้อ 32/หน้า 355)
จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ (โต๊ะหน้า
ขาว) จํานวน 4 ตัว (ราคาตัวละ 3,000 บาท) ตามรายการและรายละเอียด
ทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณ
สุขฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงาน
สาธารณสุข/ข้อ 32/หน้า 355)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) กรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด Sold State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5
/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 34/หน้า 358)
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ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 17,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
  - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  - มีัถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
  - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5
/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 34/หน้า 359)

ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 12,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัติโนมัติได้
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
  -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5
/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 34/หน้า 359)
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ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) 
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จํานวน 7,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสาธารณ
สุข/ข้อ 34/หน้า 358)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

งานโรงพยาบาล รวม 655,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 655,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 625,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กิจกรรมส่งเสริมการบําบัด
ฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
ผ่านการบําบัดฟืนฟู

จํานวน 625,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป แผนงานสาธารณ
สุข งานโรงพยาบาล (กองสาธารณสุขฯ) ดังนี
   - เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จํานวน 300,000.- บาท
   - เงินอุดหนุนทัวไป จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2561 แผนงานป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษายา
เสพติด เงินอุดหนุนทัวไป (เงินอุดหนุนทีเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมการ
บําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริม การฝึกอาชีพแก่ผู้ทีผ่านการ
บําบัด) จํานวน 325,000.- บาท ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-
64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 5/หน้า 249)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึกโขน/ละคร ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานโรง
พยาบาล (กองสาธารณสุขฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 2,897,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,630,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการในภารกิจของ อบต. ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกองทุนเพือการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึงพิง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการกองทุนเพือ
การดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึงพิง เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณ
สุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงาน
สาธารณสุข/ข้อ 16/หน้า 260)
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ ค่าจัดทําเอกสารแผ่นพับประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 2/หน้า 246)
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทําหมันแมว,สุนัขในพืนที จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเหรียญและใบรับรอง ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่ารับรองการประชุมคณะทํางาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 1/หน้า 246)
โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านการสาธารณสุข จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลด้านการสาธารณสุข เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการทีเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและหนังสือสังการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 4/หน้า 287)
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โครงการบริการสาธารณสุขเคลือนที จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการบริการ
สาธารณสุขเคลือนที เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 6/หน้า 250)
โครงการบริจาคโลหิต จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการบริจาค
โลหิต เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณ
สุข/ข้อ 7/หน้า 251)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น (EMS) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น (EMS) เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณ
สุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงาน
สาธารณสุข/ข้อ 1/หน้า 217)
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานทีจําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานทีจําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร เช่น ค่าป้าย สือประชา
สัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 11/หน้า 255)
โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณ
สุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงาน
สาธารณสุข/ข้อ 2/หน้า 218)
โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาด้านสาธารณสุขตําบลละหาร จํานวน 350,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพจิตอาสาด้านสาธารณสุขตําบลละหาร เช่น ค่าป้าย สือประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าของทีระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณ
สุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงาน
สาธารณสุข/ข้อ 19/หน้า 262)
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โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รวมพลังประสานต้านภัยยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจ รวมพลังประสานต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าป้าย สือประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 4/หน้า 248)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณ
สุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงาน
สาธารณสุข/ข้อ 10/หน้า 254)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าป้าย สือประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 9/หน้า 253)
โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์พ่น
หมอกควันและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานทีสามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบและหนังสือสังการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 12/หน้า 256)
โครงการรณรงค์และส่งเสริมสือการประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์และส่ง
เสริมสือการประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด เช่น ค่าป้าย สือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 3/หน้า 247)
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรืองโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ให้
ความรู้เรืองโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 13/หน้า 257)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ในภารกิจของรถพยาบาลฉุกเฉิน ภารกิจการป้องกันและควบคุม
โรคทีระบาดตามฤดูกาล เช่น ยาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 267,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 267,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชน โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตพืนทีตําบลละ
หาร ในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามรายละเอียด
ดังนี
 (1) โครงการเยาวชนคนดีหลีกหนียาเสพติด จากโรงเรียนประสาน
สามัคคีวิทยา จํานวน 50,000 บาท
 (2) โครงการเทศกาลดนตรีต้านภัยยาเสพติด "ST Anti Festival" จาก
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบํารุง จํานวน 50,000 บาท
 (3) โครงการรู้ทันยาเสพติดและบําเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จาก
โรงเรียนสุเหร่าเขียว จํานวน 50,000 บาท
 (4) โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ "รัวโรงเรียน" จากโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลํา
รี จํานวน 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 1
/หน้า 322)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 67,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในท้อง
ที จํานวน 9 หมู่บ้าน สําหรับดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการบริการ
สาธารณสุข โดยจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ/โครงการ ภายใต้ 3 กลุ่ม
กิจกรรม หรือปฏิบัติตามนโยบายทีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 2/หน้า 323)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,904,700 บาท
งบบุคลากร รวม 3,201,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,201,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,375,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี นัก
พัฒนาชุมชน และตําแหน่งอืนๆ ทีได้รับการบรรจุแต่งตัง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้
รับเงินเพิมต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิม
วิชาชีพ เงินเพิมคุณวุฒิ เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิม
อืนนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายส่ง
เสริมอาชีพและพัฒนาสตรี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัมนาชุมชน ฯลฯ
 ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 616,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทัว
ไป ประกอบด้วย คนงานทัวไป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตาม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กอง
สวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้รับเงิน
เพิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิมอืน
นอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม)

งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
อัตราและระเบียบทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน โดยคํานวณตามอัตราและสิทธิทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการในภารกิจของ อบต. ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ (รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนาบหาม และ
อืนๆ ทํานองเดียวกัน) และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดิน
ทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากร
ท้องถิน ทีจัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจทีตังขึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอืน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ให้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามันไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถัง
นํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่า
ยา เวชภัณฑ์ ไม้เท้าสําหรับผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสทีไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ในเขตตําบลละหาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพืคอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัตชีท
ฟีดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 42,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) กรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด Sold State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-
64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสังคมสงเคราะห์/ข้อ 39/หน้า 363)
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ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 12,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัติโนมัติได้
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
  -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-
64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสังคมสงเคราะห์/ข้อ 39/หน้า 363)
ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม)
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จํานวน 3,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/ข้อ 39/หน้า 363)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 980,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมแกนนําเยาวชนป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้า
หมาย 100 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/ข้อ 15/หน้า 240)
โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุของ
ตําบลละหาร (สานสายใย) : กิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายและ
ใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้า
หมาย 100 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/ข้อ 5/หน้า 236)
โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้า
หมาย 150 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/ข้อ 1/หน้า 235)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหารใจสู่วัยผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 100 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสังคมสงเคราะห์/ข้อ 11/หน้า 238)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลละหาร

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้า
หมาย 100 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/ข้อ 22/หน้า 243)
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือแลกเปลียนเรียนรู้ในวันผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ค่าเครืองเสียง ค่าวงดนตรี ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 250 คน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/ข้อ 2/หน้า 235)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือสร้างเครือข่ายในชมรมผู้สูงอายุตําบลละ
หาร

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 100 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสังคมสงเคราะห์/ข้อ 3/หน้า 235)
โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้า
หมาย 100 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/ข้อ 13/หน้า 239)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบางบัวทอง ในการดําเนิน
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)  ปรากฏ
ใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/ข้อ 1/หน้า 321)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,666,780 บาท
งบบุคลากร รวม 4,611,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,611,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,317,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและ
ควบคุมอาคาร วิศวกรโยธา เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างโยธา นายช่าง
เขียนแบบ นายช่างผังเมือง และตําแหน่งอืนๆ ทีได้รับการบรรจุแต่งตัง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้
รับเงินเพิมต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิม
วิชาชีพ เงินเพิมคุณวุฒิ เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงิน
เพิมอืนนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและ
ควบคุมอาคาร ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบ
ต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,957,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้
ช่วยนายช่างสํารวจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และ
พนักงานจ้างทัวไป ประกอบด้วย พนักงานขับรถยนต์ คนงานทัวไป ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 184,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้รับเงิน
เพิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิมอืน
นอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 955,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน โดยคํานวณตามอัตราและสิทธิืัทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการในภารกิจของ อบต. ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ (รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือ
เพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนาบ
หาม และอืนๆ ทํานองเดียวกัน) และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองใน
การเดินทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากร
ท้องถิน ทีจัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจทีตังขึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอืน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามันไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถัง
นํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กอง
ช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมีด เชือก) ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซีพรวนดินระหว่างแถว เครือง
ดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพืคอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัตชีท
ฟีดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 31,385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการในภารกิจของ อบต. ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 4,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน 
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับเมตร ลูกดิง) ท่อ
นําบาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ  โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับใช้กับเครืองตัดหญ้า
และงานตัดต้นไม้ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครืองมือแกะ
สลัก เครืองมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 24,015,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 24,015,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าติดตังสัญญาณไฟเตือนพร้อมป้ายจราจร จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังสัญญาณไฟเตือน,ป้ายจราจรบริเวณเขตชุมชน และ
ติดตังกระจกมองโค้งบริเวณแยก ถนน,ซอยในเขตตําบลละหาร ตามแบบ
ทีองค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด สถานทีดําเนินการ ภายใน
ตําบลละหาร  อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏใน (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ข้อ 12-13/หน้า 183-184)
โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที 3 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พืนทีไม่
น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
กําหนด สถานทีดําเนินการ บริเวณบ้านเกาะลอย หมู่ที 3 ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง) ปรากฏใน (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ข้อ 7/หน้า 232)
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที 2 จํานวน 2,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 350.00 ตาราง
เมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด สถานทีดําเนิน
การ บริเวณหน้าโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ต้นสังกัด หมู่ที 2 ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง) ปรากฏใน (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ข้อ 7/หน้า 229)
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที 9 จํานวน 2,550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 8.80 เมตร ยาว 46.00 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 404.80 ตาราง
เมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด สถานทีดําเนิน
การ บริเวณหน้ามัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (แสงประทีป) หมู่ที 9 ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง) ปรากฏใน (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ข้อ 7/หน้า 229)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างเขือน คสล. หมู่ที 1 จํานวน 4,975,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขือน คสล.ริมคลองลํารี (ต่อจาก
เดิม) ยาว 145.00 เมตร สันเขือน
กว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบล
ละหารกําหนด สถานทีดําเนินการ บริเวณริมคลองลํารี หมู่ที 1 ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 3/หน้า 165)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล. หมู่ที 3 จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลีย 4.00 – 6.50 
เมตร ยาว 115.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลาน
อเนกประสงค์ คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อย
กว่า 1,036.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ไฟกระพริบและสัญญาณ
จราจรบริเวณโรงเรียน ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
กําหนด สถานทีดําเนินการ บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะ
ลอย หมู่ที 3 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ข้อ 5/หน้า 175)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ที 8 จํานวน 2,900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร พร้อม
วางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชัน3) พร้อมบ่อ
พักนํา ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด สถานทีดําเนิน
การ บริเวณซอยรอมลี โต๊ะอาดํา หมู่ที 8  ตําบลละหาร อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 1/หน้า 155)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 5 จํานวน 2,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 เมตร (มอก.ชัน 3) พร้อมบ่อพักนํา ตามแบบทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหารกําหนด สถานทีดําเนินการ บริเวณซอยข้างถนน
รถไฟ หมู่ที 5 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ข้อ 1/หน้า 146)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 4 จํานวน 1,900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลีย 0.20 เมตร พืนที
ไม่น้อยกว่า 1,075.00 ตารางเมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบล
ละหารกําหนด สถานทีดําเนินการ บริเวณซอยมิตรภาพ หมู่ที 4 ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 1/หน้า 144)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 7 จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลีย 0.30 เมตร ผิว
หินคลุกหนาเฉลีย 0.20 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตาราง
เมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด สถานทีดําเนิน
การ บริเวณซอยเจ๊ะไบ๊ หมู่ที 7 ตําบลละหาร  อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผน
งานเคหะและชุมชน/ข้อ 1/หน้า 151)
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 6 จํานวน 950,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 230.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด สถานทีดําเนิน
การ บริเวณซอยอาจหาญ หมู่ที 6 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผน
งานเคหะและชุมชน/ข้อ 1/หน้า 147)
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพักนํา หมู่ที 9 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม 51.00 เมตร พร้อมบ่อพักนํา ตามแบบที
องค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด สถานทีดําเนินการ บริเวณข้าง
มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (แสงประทีป) หมู่ที 9 ตําบลละหาร อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 6/หน้า 179)
โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํา หมู่ที 6 จํานวน 990,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบนําโครงหลังคาเหล็ก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร พร้อมประตูระบาย
นํา จํานวน 2 แห่ง ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
กําหนด สถานทีดําเนินการ บริเวณซอยวากัฟ หมู่ที 6 และบริเวณหลัง
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน หมู่ที 6 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผน
งานเคหะและชุมชน/ข้อ 4/หน้า 172)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา ค่าบํารุง
รักษาและปรับปรุงระบบระบายนํา ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงถนน ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 3,000,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนการไฟฟ้านครหลวง ตังไว้จํานวน 500,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าปักพาดสาย การติดตัง
หม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการ
ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟ การขยาย
เขตไฟฟ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-
64/ยุทธศาสตร์ 1/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 1/หน้า 312)
(2) เงินอุดหนุนการประปานครหลวง ตังไว้จํานวน 2,500,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าติดตังประปา ค่าวางท่อประปานครหลวงในชุมชน
ในการขยายเขตประปาเขตพืนทีตําบลละหาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กอง
ช่าง) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผนงาน
เคหะและชุมชน/ข้อ 2/หน้า 318)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 22,667,660 บาท
งบบุคลากร รวม 2,580,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,580,660 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,311,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย พนักงานขับเครืองจักร
กลขนาดเบา และพนักงานจ้างทัวไป ประกอบด้วย คนงานประจํารถ
ขยะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 269,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้รับเงิน
เพิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิมอืน
นอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 6,400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
อัตราและระเบียบทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 3,500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,250,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดขยะมูลฝอยในท้องทีองค์การบริหารส่วนตําบลละ
หาร ให้แก่ อบจ.นนทบุรี ตังไว้จํานวน 1,200,000.- บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64
/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 13/หน้า 198)   
(2) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีจําเป็น ภายใน
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น ค่าจ้างเหมาไถกลบขยะ และอืน ๆ ที
จําเป็น ฯลฯ ตังไว้จํานวน 50,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กอง
สาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 11/หน้า 196)
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โครงการชาวละหารร่วมใจ ลดมลพิษพิชิตโรค จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการชาวละหาร
ร่วมใจ ลดมลพิษพิชิตโรค เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏ
ใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ข้อ 14/หน้า 199)
โครงการชาวละหารร่วมใจพิทักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการชาวละหาร
ร่วมใจ พิทักษ์สิงแวดล้อม เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏ
ใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ข้อ 15/หน้า 200)
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิงแวดล้อมเพือส่งเสริมสถานประกอบการเชิง
นิเวศตําบลละหาร

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิงแวดล้อมเพือส่งเสริมสถานประกอบการเชิงนิเวศตําบลละ
หาร เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 17/หน้า 202)
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพนําทิงจากลําคลอง
สาธารณะในตําบลละหาร

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพนําทิงจากลําคลองสาธารณะในตําบลละ
หาร เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 16/หน้า 201)
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การคัดแยกขยะ เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏ
ใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ข้อ 10/หน้า 195)
โครงการสร้างวินัยการจัดการขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการสร้างวินัยการ
จัดการขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณ
สุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงาน
เคหะและชุมชน/ข้อ 12/หน้า 197)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 2,800,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,050,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุทําความสะอาด, นํายาเกียวกับ
การทําความสะอาด และอืนๆ ตังไว้ จํานวน 50,000.- บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซือถังรองรับขยะมูลฝอย ตัง
ไว้ จํานวน 1,000,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณ
สุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงาน
เคหะและชุมชน/ข้อ 4/หน้า 341)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถัง
นํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณ
สุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึกโขน/ละคร ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กอง
สาธารณสุขฯ)
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งบลงทุน รวม 13,687,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,687,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่ารถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา
กว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่จํากว่า 170 กิโลวัตต์

จํานวน 4,800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เครืองยนต์ดีเซล ขนาด 6
 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์
สูงสุดไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์ จํานวน 2 คัน (ตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560) โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และ
สามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
- นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
- ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อย
กว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
- มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64
/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 3/หน้า 341)
ค่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ

จํานวน 787,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110
 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 1 คัน (ตามเกณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64
/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 33/หน้า 357)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 8,000,000 บาท
ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน
ค่าจัดซือทีดินเพือสร้างศูนย์บริหารจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย จํานวน 1 
แปลง ขนาดไม่ตํากว่า 2 ไร่

จํานวน 8,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีดินเพือสร้างศูนย์บริหารจัดการสิงปฏิกูลและมูล
ฝอย จํานวน 1 แปลง ขนาดไม่ตํากว่า 2 ไร่ ตามรายละเอียดทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ข้อ 7/หน้า 192)
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งานบําบัดนําเสีย รวม 2,150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวยนําใส จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาในลําคลองพืนที
ตําบลละหาร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลิงริมคลองต่างๆ ตามแบบและ
รายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานทีดําเนินการ คลอง
ลากค้อนเก่า คลองลํารี คลองเจ๊ก คลองแอน คลองเกาะลอย คลองเกาะ
ดอน คลองบางบัวทอง คลองขุนนคร คลองลากค้อนใหญ่ ตําบลละหาร ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนํา
เสีย (กองช่าง) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 19/หน้า 203)
โครงการลอกท่อระบายนําและดูดสิงปฏิกูลตําบลละหาร จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลอกท่อระบายนําและดูดสิงปฏิกูลตามหมู่บ้าน
จัดสรรและแหล่งชุมชนทีมีท่อระบายนํา ตามแบบและรายละเอียดที
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานทีดําเนินการ หมู่บ้านจัดสรรและ
ชุมชนในเขตตําบลละหาร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดนําเสีย (กองช่าง) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 1/แผนงานเคหะและชุมชน/ข้อ 7/หน้า 180)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับใช้กับเรือตัด
วัชพืช เช่น นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามัน
เตา นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานเคหะและชุมชน งานบําบัดนําเสีย (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบลละหาร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรม เช่น กิจกรรมการฝึก
อาชีพการทําของชําร่วย การทําขนม การแปรรูปสมุนไพร และการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 150 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/ข้อ 4/หน้า 265)
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โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 80 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/ข้อ 5/หน้า 265)
โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในพืนที จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในพืนทีให้เกิด
ความเข้มแข็งและยังยืน ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดู
งานกลุ่มอาชีพต่างๆ ทีประสบความสําเร็จ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม และดําเนินการอืนๆ เพือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กลุ่มอาชีพในพืนทีตําบลละหารตามความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
ในโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏ
ใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน/ข้อ 3/หน้า 264)
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการเลียงไก่พืนเมือง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์ไก่พืนเมือง และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/ข้อ 1/หน้า 264)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,080,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,080,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้าน
ยาเสพติด ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการ ค่าของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (กองการ
ศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ข้อ 1/หน้า 227)
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ประกอบด้วย กีฬาสามัคคีระดับอําเภอ, กีฬา มวก.นนทบุรีคัพ ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา
และกิจกรรม ค่าชุดนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ/ข้อ 10/หน้า 234)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่นไม้แบดมินตัน ไม้ตีปิงปอง ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ สําหรับใช้ในภารกิจของกองการศึกษาฯ และหน่วย
งานทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพือแจกจ่ายให้หมู่บ้านใน
เขตตําบลละหาร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (กองการ
ศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ข้อ 6/หน้า 228)

งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซืออุปกรณ์เด็กเล่นประจําหมู่บ้าน/เครืองออกกําลังกายสําหรับประชาชน
และผู้สูงอายุ

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์เด็กเล่นประจําหมุ่บาน/เครืองออกกําลังกาย
สําหรับประชาชนและผู้สูงอายุึ พร้อมติดตังในพืนทีตําบลละหาร ตาม
รายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ข้อ 13/หน้า 344)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,670,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,670,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใน
โครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญ ค่าของทีระลึก ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (กอง
การศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 6/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ข้อ 2/หน้า 302)
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา เนืองในวันเข้าพรรษา จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา เนืองในวัน
เข้าพรรษา ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา ค่าภัตตาหาร ค่าเครืองไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดตกแต่งสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิน (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 6/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ข้อ 4/หน้า 303)
โครงการจัดงานวันตรุษอีดิลฟิตริและวันตรุษอีดิลอัฎฮาตามหลักศาสนาอิส
ลาม

จํานวน 400,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามหลักศาสนาอิส
ลาม ได้แก่ กิจกรรมวันตรุษอีดิลฟิตริ และวันตรุษอีดิลอัฎฮา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (กองการศึกษาฯ) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 6/แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/ข้อ 7/หน้า 304)
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) จํานวน 450,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิส
ลาม (ฟัรดูอีน) ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของทีระลึก ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิน (กองการศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 6/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ข้อ 5/หน้า 303)
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและส่งเสริมกิจกรรมละศีลอด (เดือน
รอมฎอน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและส่งเสริมกิจกรรม
ละศีลอด ตามหลักศาสนาอิสลาม ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในโครงการ ได้แก่ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (กองการ
ศึกษาฯ) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 6/แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ข้อ 8/หน้า 305)
โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตามหลักศาสนาแก่เยาวชนและประชาชน
ในพืนทีตําบลละหาร

จํานวน 500,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตามหลัก
ศาสนาแก่เยาวชนและประชาชนในพืนทีตําบลละหาร ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
ในโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าของทีระลึก ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (กองการศึกษาฯ) ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 6/แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/ข้อ 9/หน้า 305)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,766,540 บาท
งบบุคลากร รวม 2,034,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,034,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,384,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร และตําแหน่งอืนๆ ทีได้รับการ
บรรจุแต่งตัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งาน
ส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้
รับเงินเพิมต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิม
วิชาชีพ เงินเพิมคุณวุฒิ เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงิน
เพิมอืนนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร หัวหน้า
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 577,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,940 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งทีมีสิทธิได้รับเงิน
เพิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิมอืน
นอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสัง สํานักงาน กจ
. กท. ก.อบต. และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
อัตราและระเบียบทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน โดยคํานวณตามอัตราและสิทธิืัทีเบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่ง
เสริมการเกษตร)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริม
การเกษตร)

ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการในภารกิจของ อบต. ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริม
การเกษตร)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ (รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนาบหาม และ
อืนๆ ทํานองเดียวกัน) และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดิน
ทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งาน
ส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากร
ท้องถิน ทีจัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจทีตังขึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอืน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)
โครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินงานคัดเลือกและจัดตังครัวเรือนทีดําเนินชีวิตและทําการ
เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พร้อมจัดฝึกอบรมให้ความ
รู้เกียวกับการทําเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพือเป็นแบบ
อย่างให้กับประชาชนในเขตพืนที ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใน
โครงการ ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําเอกสารวิชาการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการ
เกษตร) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงาน
การเกษตร/ข้อ 4/หน้า 245)
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โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการเผา
ตอซังข้าว เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ ค่าจัดทํา
เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานการเกษตร/ข้อ 9/หน้า 269)
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย "ผักสวนครัว รัวกินได้" จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมการปลูกผักสวนครัวในบริเวณ
บ้านให้ประชาชนในเขตตําบลละหาร เพือช่วยลดรายจ่าย เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานการเกษตร/ข้อ 12/หน้า 270)
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการจัดทําปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และ
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําเอกสารวิชาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏใน(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานการ
เกษตร/ข้อ 6/หน้า 269)
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร ประจําตําบลละหาร

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานการเกษตร/ข้อ 1/หน้า 267)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริม
การเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามันไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมีด เชือก) ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซีพรวนดินระหว่างแถว เครือง
ดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กอง
ส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพืคอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัตชีท
ฟีดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่ง
เสริมการเกษตร)

งบลงทุน รวม 86,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าเก้าอีสํานักงาน จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน (มอก.) จํานวน 4 ตัว (ราคาตัว
ละ  3,500 บาท) ตามรายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนการเกษตร/ข้อ 40/หน้า 364)
ค่าโต๊ะทํางาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน (มอก.) จํานวน 2 ตัว (ราคาตัว
ละ 5,500 บาท) ตามรายการและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนการเกษตร/ข้อ 40/หน้า 364)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) กรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด Sold State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการ
เกษตร) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผน
งานการเกษตร/ข้อ 41/หน้า 364)
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการ
เกษตร) ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผน
งานการเกษตร/ข้อ 41/หน้า 364)
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ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จํานวน 7,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏใน (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 5/แผนงานการ
เกษตร/ข้อ 41/หน้า 364)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมอันเนืองมาจากพระราชดําริ และวันสําคัญต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพันธุ์ไม้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพันธุ์
ปลาสําหรับปล่อยในแหล่งนําธรรมชาติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยกําหนดเป้าหมายปลูกต้นไม้ยืนต้น ปล่อยพันธุ์
ปลา ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ลําคลองหรือแหล่งนําธรรมชาติ เพือเฉลิมพระ
เกียรติฯ ในวันสําคัญต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏ
ใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานการ
เกษตร/ข้อ 1/หน้า 206) 
สนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทุกกระบวนงานทีเกียวข้องกับ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่ารับรองการจัดประชุมคณะ
ทํางาน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น โดยดําเนินการสํารวจและ
จัดทําฐานทรัพยากรท้องถิน รวมทังการปลูกอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิน
ตามพระราชดําริฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (กองส่งเสริมการเกษตร) ปรากฏ
ใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 2/แผนงานการ
เกษตร/ข้อ 2/หน้า 206) 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 29,025,425 บาท
งบกลาง รวม 29,025,425 บาท
งบกลาง รวม 29,025,425 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 945,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิม
เติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 885,000 บาท ปรากฏตามแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง (สํานักงานปลัด อบต.)
(2) เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ได้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ
 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 60,000 บาท ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง (สํานักงานปลัด อบต.)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีอายุตังแต่ 60 ปีขึนไปใน
เขตตําบลละหาร จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (กองสวัสดิการ
สังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/ข้อ 18/หน้า 242)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการในเขตตําบลละ
หาร จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (กองสวัสดิการ
สังคม) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/ข้อ 19/หน้า 242)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน 10 ราย ราย
ละ 500 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏใน(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/ข้อ 20/หน้า 242)

สํารองจ่าย จํานวน 5,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปััญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วน
รวม เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง (สํานักงานปลัด อบต.) ปรากฏใน(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 3/แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน/ข้อ 13/หน้า 214)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ จํานวน 500,000 บาท เพือดําเนินการตามความประสงค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์ 2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 61-64/ยุทธศาสตร์ 4/แผนงานสาธารณสุข/ข้อ 8/หน้า 252)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ กรณีพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทีเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติ
ราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,465,385 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2500 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง (สํานักงานปลัด อบต.) 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 5,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราขการส่วนท้อง
ถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง (สํานักงานปลัด อบต.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 500,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 945,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 16,500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

1,465,385

สํารองจ่าย 5,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,500,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 5,040

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 577,680 4,268,400 616,560 2,605,080 5,066,520

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 67,200 67,200 91,200 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 2,940 454,320 39,900 282,120 337,320

เงินเดือนพนักงาน 1,384,320 2,317,320 2,375,040 3,161,100 4,898,700

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 500,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 945,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 16,500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

1,465,385

สํารองจ่าย 5,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,500,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 5,040

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 48,000 48,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,900,000 1,900,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

96,000 96,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 560,000 560,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 48,000 48,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,912,560 3,887,760 18,934,560

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 218,400 478,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 232,320 273,540 1,622,460

เงินเดือนพนักงาน 1,119,420 9,012,840 24,268,740

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 174,840 174,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 60,000 85,200 103,200 109,200 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 30,000 30,000 20,000 54,100

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000

ค่าเช่าบ้าน 10,000 65,000 150,000 84,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 130,000 30,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 1,420,000 30,000 60,000 40,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 30,000 30,000 30,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 20,000 30,000 30,000 30,000 60,000

โครงการกองทุนเพือ
การดูแลผู้สูงอายุทีมี
ภาวะพึงพิง

200,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,000

โครงการครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียงต้น
แบบ

150,000

โครงการคลองสวยนํา
ใส 1,000,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้หวัดนก 70,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการทําหมัน
แมว,สุนัขในพืนที

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 350,400 768,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,300 125,000 277,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 1,050,000 1,100,000

ค่าเช่าบ้าน 244,800 595,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 210,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 210,000 1,780,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 50,000 180,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 40,000 60,000 270,000

โครงการกองทุนเพือ
การดูแลผู้สูงอายุทีมี
ภาวะพึงพิง

200,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,000

โครงการครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียงต้น
แบบ

150,000

โครงการคลองสวยนํา
ใส 1,000,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้หวัดนก 70,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการทําหมัน
แมว,สุนัขในพืนที

150,000

วันทีพิมพ์ : 22/5/2561  13:40:33 หน้า : 4/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 350,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพ
ติด

600,000

โครงการจัดการศึกษา
อบรมการรณรงค์เพือ
ต่อต้านและป้องกันยา
เสพติดสําหรับเยาวชน 
(D.A.R.E)

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ และวันสําคัญ
ต่างๆ

150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา เนืองในวันเข้า
พรรษา

70,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงานวัน
ตรุษอีดิลฟิตริและวัน
ตรุษอีดิลอัฎฮาตาม
หลักศาสนาอิสลาม

400,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลด้านการ
สาธารณสุข

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 350,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพ
ติด

600,000

โครงการจัดการศึกษา
อบรมการรณรงค์เพือ
ต่อต้านและป้องกันยา
เสพติดสําหรับเยาวชน 
(D.A.R.E)

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ และวันสําคัญ
ต่างๆ

150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา เนืองในวันเข้า
พรรษา

70,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

300,000 300,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงานวัน
ตรุษอีดิลฟิตริและวัน
ตรุษอีดิลอัฎฮาตาม
หลักศาสนาอิสลาม

400,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

2,000,000 2,000,000

โครงการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลด้านการ
สาธารณสุข

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ 
รัชกาลที 9

โครงการจัดพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที 5
โครงการจัดเวที
ประชาคม

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

130,000

โครงการชาวละหาร
ร่วมใจ ลดมลพิษพิชิต
โรค

200,000

โครงการชาวละหาร
ร่วมใจพิทักษ์สิงแวด
ล้อม

200,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อัคคีภัย 
ภัยทางถนนและภัยแล้ง
โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลือนที 100,000

โครงการบริจาคโลหิต 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
: กิจกรรมส่งเสริมการ
บําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด และกิจกรรม
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บําบัดฟืนฟู

625,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการฝึกอบรมแกน
นําเยาวชนป้องกันการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ 
รัชกาลที 9

150,000 150,000

โครงการจัดพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที 5

150,000 150,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม 100,000 100,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

130,000

โครงการชาวละหาร
ร่วมใจ ลดมลพิษพิชิต
โรค

200,000

โครงการชาวละหาร
ร่วมใจพิทักษ์สิงแวด
ล้อม

200,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อัคคีภัย 
ภัยทางถนนและภัยแล้ง

150,000 150,000

โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลือนที 100,000

โครงการบริจาคโลหิต 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
: กิจกรรมส่งเสริมการ
บําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด และกิจกรรม
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บําบัดฟืนฟู

625,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมแกน
นําเยาวชนป้องกันการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบือง
ต้น (EMS)

150,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และศึกษาดู
งาน
โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพทาง
ร่างกายและจิตใจผู้สูง
อายุของตําบลละหาร 
(สานสายใย) : 
กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพกาย
และใจแก่ผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

150,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพสตรี
และครอบครัว

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตําบลและครูผู้ดูแล
เด็ก

100,000

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพผู้สอน
ศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอี
น)

450,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน
ตําบลละหาร

200,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิงแวดล้อม
เพือส่งเสริมสถาน
ประกอบการเชิงนิเวศ
ตําบลละหาร

100,000

โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบือง
ต้น (EMS)

150,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และศึกษาดู
งาน

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพทาง
ร่างกายและจิตใจผู้สูง
อายุของตําบลละหาร 
(สานสายใย) : 
กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพกาย
และใจแก่ผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

150,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพสตรี
และครอบครัว

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตําบลและครูผู้ดูแล
เด็ก

100,000

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพผู้สอน
ศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอี
น)

450,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน
ตําบลละหาร

200,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิงแวดล้อม
เพือส่งเสริมสถาน
ประกอบการเชิงนิเวศ
ตําบลละหาร

100,000

โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานที
จําหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร

200,000

โครงการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานกู้ชีพฉุก
เฉิน

200,000

โครงการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและปรับปรุง
คุณภาพนําทิงจากลํา
คลองสาธารณะใน
ตําบลละหาร

100,000

โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหารทัง 7 
ศูนย์

250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพจิตอาสาด้าน
สาธารณสุขตําบลละ
หาร

350,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้อง
ถิน

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี
โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจ รวมพลัง
ประสานต้านภัยยาเสพ
ติด

200,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะ

100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานที
จําหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร

200,000

โครงการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานกู้ชีพฉุก
เฉิน

200,000

โครงการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและปรับปรุง
คุณภาพนําทิงจากลํา
คลองสาธารณะใน
ตําบลละหาร

100,000

โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหารทัง 7 
ศูนย์

250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพจิตอาสาด้าน
สาธารณสุขตําบลละ
หาร

350,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้อง
ถิน

300,000 300,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

100,000 100,000

โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจ รวมพลัง
ประสานต้านภัยยาเสพ
ติด

200,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะ

100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ

250,000

วันทีพิมพ์ : 22/5/2561  13:40:33 หน้า : 12/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

250,000

โครงการรณรงค์พ่น
หมอกควันและทําลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

150,000

โครงการรณรงค์ลด
การเผาตอซังข้าว 50,000

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมสือการประชา
สัมพันธ์ถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด

50,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เรืองโรคไข้
เลือดออก

100,000

โครงการลอกท่อระบาย
นําและดูดสิงปฏิกูล
ตําบลละหาร

1,000,000

โครงการวันวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ 80,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดภัย "ผัก
สวนครัว รัวกินได้"

80,000

โครงการส่งเสริมการ
ให้ความรู้ด้านสาธารณ
ภัย อุทกภัย ภัยทางนํา
และวาตภัย
โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการจัดทําปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูล
สัตว์และเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร

100,000

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจและส่ง
เสริมกิจกรรมละศีลอด 
(เดือนรอมฎอน)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

250,000

โครงการรณรงค์พ่น
หมอกควันและทําลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

150,000

โครงการรณรงค์ลด
การเผาตอซังข้าว 50,000

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมสือการประชา
สัมพันธ์ถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด

50,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เรืองโรคไข้
เลือดออก

100,000

โครงการลอกท่อระบาย
นําและดูดสิงปฏิกูล
ตําบลละหาร

1,000,000

โครงการวันวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ 80,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดภัย "ผัก
สวนครัว รัวกินได้"

80,000

โครงการส่งเสริมการ
ให้ความรู้ด้านสาธารณ
ภัย อุทกภัย ภัยทางนํา
และวาตภัย

150,000 150,000

โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการจัดทําปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูล
สัตว์และเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร

100,000

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจและส่ง
เสริมกิจกรรมละศีลอด 
(เดือนรอมฎอน)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
ความเข้มแข็งของกลุ่ม
อาชีพในพืนที

100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,510,400

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอาชีพการเลียง
ไก่พืนเมือง

150,000

โครงการสร้างวินัยการ
จัดการขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

200,000

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพกาย บริหารใจ
สู่วัยผู้สูงอายุ

100,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพือพัฒนา
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลละหาร

100,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพือแลก
เปลียนเรียนรู้ในวันผู้
สูงอายุ

200,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพือสร้าง
เครือข่ายในชมรมผู้สูง
อายุตําบลละหาร

30,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักผู้พิการ 100,000

โครงการอนุรักษ์
พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน

โครงการอบรมการใช้
ถังดับเพลิงและซ้อม
แผนดับเพลิงแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในพืนที
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
ความเข้มแข็งของกลุ่ม
อาชีพในพืนที

100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,510,400

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอาชีพการเลียง
ไก่พืนเมือง

150,000

โครงการสร้างวินัยการ
จัดการขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

200,000

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพกาย บริหารใจ
สู่วัยผู้สูงอายุ

100,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพือพัฒนา
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลละหาร

100,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพือแลก
เปลียนเรียนรู้ในวันผู้
สูงอายุ

200,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพือสร้าง
เครือข่ายในชมรมผู้สูง
อายุตําบลละหาร

30,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักผู้พิการ 100,000

โครงการอนุรักษ์
พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน

50,000 50,000

โครงการอบรมการใช้
ถังดับเพลิงและซ้อม
แผนดับเพลิงแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในพืนที

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้า
หน้าทีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร.

โครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
โครงการอบรม
คุณธรรม-จริยธรรม
ตามหลักศาสนาแก่
เยาวชนและประชาชน
ในพืนทีตําบลละหาร

500,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือพัฒนา
ทักษะความรู้ผู้นําหมู่
บ้าน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิน

โครงการออกหน่วย
บริการ อบต.เคลือนที 
พบประชาชน
สนับสนุนการดําเนิน
งานตามภารกิจของ
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ประจําตําบลละ
หาร

40,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 200,000 5,100,000 50,000 100,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 300,000 50,000 100,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 150,000 50,000 100,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้า
หน้าทีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร.

100,000 100,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

150,000 150,000

โครงการอบรม
คุณธรรม-จริยธรรม
ตามหลักศาสนาแก่
เยาวชนและประชาชน
ในพืนทีตําบลละหาร

500,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือพัฒนา
ทักษะความรู้ผู้นําหมู่
บ้าน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิน

800,000 800,000

โครงการออกหน่วย
บริการ อบต.เคลือนที 
พบประชาชน

60,000 60,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานตามภารกิจของ
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ประจําตําบลละ
หาร

40,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 250,000 6,260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000 150,000 850,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 350,000 730,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,950,000 100,000 150,000 100,000

วัสดุกีฬา 150,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,050,000 20,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000 30,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,873,300

วัสดุการเกษตร 30,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุดนตรี 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 10,000 60,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 100,000 50,000 50,000 130,000

วัสดุอืน 40,000 10,000

วัสดุการศึกษา 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 50,000

ค่าไฟฟ้า 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอีบุนวม

ค่าเก้าอีสํานักงาน 14,000 10,000

ค่าเครืองโทรศัพท์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 75,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 300,000 2,850,000

วัสดุกีฬา 150,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 250,000 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 1,290,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 110,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,873,300

วัสดุการเกษตร 60,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุดนตรี 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 130,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 610,000

วัสดุอืน 50,000

วัสดุการศึกษา 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 120,000 120,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 40,000 90,000

ค่าไฟฟ้า 800,000 900,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 100,000 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอีบุนวม 140,000 140,000

ค่าเก้าอีสํานักงาน 3,000 27,000

ค่าเครืองโทรศัพท์ 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู พร้อม
ติดตัง

ค่าชุดรับแขก

ค่าโต๊ะทํางาน 11,000

ค่าโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ 25,000

ค่าโต๊ะอาหารไม้เนือ
แข็ง 75,000

เครืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล ชนิด 
ขาว-ดํา

120,000

จัดซือเก้าอีทํางาน 5,000

จัดซือชันวางแฟ้ม
เอกสาร 4 ชัน 28,000

จัดซือชันวาง
อเนกประสงค์ 4 ชัน 10,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเปิดทึบสูง 16,000

จัดซือตู้เหล็กบานเลือน
กระจก 33,000

จัดซือโต๊ะทํางาน 10,000

จัดซือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

32,000 16,000

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน

16,000 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู พร้อม
ติดตัง

972,000 972,000

ค่าชุดรับแขก 25,000 25,000

ค่าโต๊ะทํางาน 11,000

ค่าโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ 120,000 145,000

ค่าโต๊ะอาหารไม้เนือ
แข็ง 75,000

เครืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล ชนิด 
ขาว-ดํา

120,000

จัดซือเก้าอีทํางาน 5,000

จัดซือชันวางแฟ้ม
เอกสาร 4 ชัน 28,000

จัดซือชันวาง
อเนกประสงค์ 4 ชัน 10,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเปิดทึบสูง 16,000

จัดซือตู้เหล็กบานเลือน
กระจก 33,000

จัดซือโต๊ะทํางาน 10,000

จัดซือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

48,000

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน

32,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 16,000

ค่าเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000

ค่าเครืองพิมพ์ 
multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

ค่าเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

12,000 12,000

ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

30,100

ค่าชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน 22,000 11,000 22,000 11,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ 
และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

7,600 3,800

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์
และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

7,600 3,800

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
จัดซือชุดโปรแกรม
จัดการสํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2

60,000 60,000

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 16,000

ค่าเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000

ค่าเครืองพิมพ์ 
multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,700 7,700

ค่าเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

24,000

ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

30,100

ค่าชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน 22,000 88,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์

7,600 7,600

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ 
และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

11,400

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์
และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

11,400

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล

42,000 42,000

จัดซือชุดโปรแกรม
จัดการสํานักงาน 22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์และ
เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบปรับมุมมอง
สําหรับติดตังภายนอก
อาคาร (Outdoor 
PTZ Network 
Camera) แบบที 2
ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที
สําหรับติดตังภายนอก
อาคาร (Outdoor 
Fixed Network 
Camera) แบบที 1

ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที
สําหรับติดตังภายใน
อาคาร (Indoor 
Fixed Network 
Camera) แบบที 2

ค่าจัดซือระบบเครือง
เสียงพร้อมติดตัง ห้อง
ประชุมประจําอาคาร
ใหม่
ค่าจัดซือระบบเครือง
เสียงพร้อมติดตัง ห้อง
ประชุมสภา อบต.

ค่าจัดซืออุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบ 
PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์และ
เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

7,600 7,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบปรับมุมมอง
สําหรับติดตังภายนอก
อาคาร (Outdoor 
PTZ Network 
Camera) แบบที 2

440,000 440,000

ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที
สําหรับติดตังภายนอก
อาคาร (Outdoor 
Fixed Network 
Camera) แบบที 1

1,760,000 1,760,000

ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที
สําหรับติดตังภายใน
อาคาร (Indoor 
Fixed Network 
Camera) แบบที 2

270,000 270,000

ค่าจัดซือระบบเครือง
เสียงพร้อมติดตัง ห้อง
ประชุมประจําอาคาร
ใหม่

100,000 100,000

ค่าจัดซือระบบเครือง
เสียงพร้อมติดตัง ห้อง
ประชุมสภา อบต.

300,000 300,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบ 
PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง

112,800 112,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 16 
ช่อง

ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 
ช่อง

เครืองเล่นดีวีดี 24,500

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซืออุปกรณ์เด็กเล่น
ประจําหมู่บ้าน/เครือง
ออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผู้สูงอายุ

2,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 200,000 100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่ารถบรรทุกขยะ แบบ
อัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํากว่า 6,000 ซี
ซี หรือกําลังเครืองยนต์
สูงสุดไม่จํากว่า 170 
กิโลวัตต์

4,800,000

ค่ารถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิลแคบ

787,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล 63,000

ค่าเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 16 
ช่อง

74,000 74,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 
ช่อง

240,000 240,000

เครืองเล่นดีวีดี 24,500

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซืออุปกรณ์เด็กเล่น
ประจําหมู่บ้าน/เครือง
ออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผู้สูงอายุ

2,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 500,000 150,000 950,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่ารถบรรทุกขยะ แบบ
อัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํากว่า 6,000 ซี
ซี หรือกําลังเครืองยนต์
สูงสุดไม่จํากว่า 170 
กิโลวัตต์

4,800,000

ค่ารถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิลแคบ

787,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล 9,000 72,000

ค่าเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 116,000 116,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่ารถบรรทุกนํา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าติดตังสัญญาณไฟ
เตือนพร้อมป้ายจราจร 500,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเกาะลอย หมู่ที 3

498,000

โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. หมู่ที 3 50,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์ หมู่
ที 2

2,200,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์ หมู่
ที 9

2,550,000

โครงการต่อเติม
กันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม หมู่ที 7

89,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขือน 
คสล. หมู่ที 1 4,975,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมลาน คสล. 
หมู่ที 3

1,200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายนํา หมู่ที 8

2,900,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที 5

2,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 18,000 18,000

ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 156,000 156,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่ารถบรรทุกนํา 2,500,000 2,500,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าติดตังสัญญาณไฟ
เตือนพร้อมป้ายจราจร 500,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเกาะลอย หมู่ที 3

498,000

โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. หมู่ที 3 50,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์ หมู่
ที 2

2,200,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์ หมู่
ที 9

2,550,000

โครงการต่อเติม
กันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม หมู่ที 7

89,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขือน 
คสล. หมู่ที 1 4,975,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมลาน คสล. 
หมู่ที 3

1,200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายนํา หมู่ที 8

2,900,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที 5

2,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 4 1,900,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 7 800,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที 6

950,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก
นํา หมู่ที 9

200,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบนํา หมู่ที 6 990,000

ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน

ค่าจัดซือทีดินเพือสร้าง
ศูนย์บริหารจัดการสิง
ปฏิกูลและมูลฝอย 
จํานวน 1 แปลง ขนาด
ไม่ตํากว่า 2 ไร่

8,000,000

ค่าถมดิน

ค่าถมดิน หมู่ที 7 2,950,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 2,000,000

ค่าซ่อมแซมอาคาร
สํานักงาน อบต.ละหาร

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน อบต
.ละหาร

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 6,124,000

เงินอุดหนุนเอกชน 67,500

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 3,000,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 4 1,900,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 7 800,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที 6

950,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก
นํา หมู่ที 9

200,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบนํา หมู่ที 6 990,000

ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน

ค่าจัดซือทีดินเพือสร้าง
ศูนย์บริหารจัดการสิง
ปฏิกูลและมูลฝอย 
จํานวน 1 แปลง ขนาด
ไม่ตํากว่า 2 ไร่

8,000,000

ค่าถมดิน

ค่าถมดิน หมู่ที 7 2,950,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 2,000,000

ค่าซ่อมแซมอาคาร
สํานักงาน อบต.ละหาร 500,000 500,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน อบต
.ละหาร

3,000,000 3,000,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 30,000 6,154,000

เงินอุดหนุนเอกชน 67,500

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 3,020,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

รวม 29,025,425 2,976,540 4,750,000 550,000 61,869,440 4,904,700 10,959,800 28,860,740
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

รวม 11,399,400 30,942,480 186,238,525
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