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อุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์
อ ำเภอ ปักธงชัย   จังหวัดนครรำชสีมำ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

      ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 18,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1.งาน  บริหารทัว่ไป 6,491,120

1.1 งบ  บุคลากร 4,811,720
1.1.1  หมวด  เงินเดอืน(ฝ่ายการเมอืง) 2,398,320
(1)  ประเภท  เงินเดอืนนายก/รองนายก  ตั้งไว้  514,080  บาท 514,080

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่
-  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ
-  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 อัตรำ

(2)  ประเภท  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                     
  ตั้งไว้  42,120  บาท

42,120

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้แก่
				-  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ
				-  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 อัตรำ

(3)  ประเภท  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว้  42,120  บาท 42,120
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่
	-  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ
	-  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 อัตรำ

(4)  ประเภท  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล        
 ตั้งไว้  86,400  บาท

86,400

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
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(5)  ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            
ตั้งไว้  1,713,600  บาท

1,713,600

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่
	-  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำๆ ละ 11,220 
บำท/เดือน
	-  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำๆ ละ 9,180 
บำท/เดือน
	-  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 16 อัตรำๆ ละ 7,200 บำท/
เดือน
	-  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำๆ ละ 7,200 
บำท/เดือน

1.1.2  หมวด  เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) 2,413,400
   (1)  ประเภท  เงินเดอืนพนักงาน  ตั้งไว้  1,475,000  บาท 1,475,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  5  อัตรำ  ได้แก่
-  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ
-  หัวหน้ำส ำนักปลัด  จ ำนวน 1 อัตรำ
-  บุคลำกร  จ ำนวน 1 อัตรำ
-  เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป  จ ำนวน 1 อัตรำ
-  เจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน 1 อัตรำ

   (2)  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  176,400  บาท 176,400

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

   (3)  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  642,000  บาท 642,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 5 อัตรำ  ได้แก่
				-  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร  จ ำนวน 1 อัตรำ
				-  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีบ่ันทึกข้อมูล  จ ำนวน 1 อัตรำ
				-  คนงำนทัว่ไป  จ ำนวน 2 อัตรำ
				-  พนักงำนขับรถยนต์  จ ำนวน 1 อัตรำ

   (4)  ประเภท  เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  120,000  บาท 120,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  เช่น  เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว 
 เป็นต้น
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1.2  งบ  ด าเนินงาน 1,438,000
1.2.1  หมวด  ค่าตอบแทน 330,000
     (1)  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.       
ตั้งไว้  180,000 บาท

180,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
			เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นต้น

     (2)  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ                   
ตั้งไว้  5,000 บาท

5,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรแก่พนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง

     (3)  ประเภท  ค่าเชา่บ้าน  ตั้งไว้  5,000  บาท 120,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนแก่พนักงำนส่วนต ำบล

     (4)  ประเภท  เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  15,000  บาท 15,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรแก่พนักงำนส่วนต ำบล

     (5)  ประเภท  เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้  10,000 บาท 10,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลแก่พนักงำนส่วนต ำบล

1.2.2  หมวด  ค่าใชส้อย 540,000
   (1)  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ  ตั้งไว้ 100,000  บาท 100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
			ค่ำรับนิตยสำร / วำรสำร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำรอื่นๆ
			ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
			ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  จ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  เป็นต้น

   (2)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 40,000  บาท 40,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรอง  ค่ำเล้ียงรับรอง  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี   
เป็นต้น

   (3)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  (3.1)  ค่าใชจ้่ายในการจัดการเลือกตั้ง  	ตั้งไว้  50,000  	บาท 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังเป็นกำรทัว่ไปหรือกำรเลือกต้ังซ่อม
ในต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น กิจกรรมต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลือกต้ังระดับท้องถิ่น หรือ กำรเลือกต้ังระดับชำติ
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  (3.2)  ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	  ตั้งไว้  100,000	  บาท 100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนกำรอบรม  กำรฝึกอบรม  กำรสัมมนำ            
กำรประชุม  เป็นต้น

  (3.3)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ	 ตั้งไว้  50,000	  บาท 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำทีพ่ัก 
				ค่ำพำหนะ  เป็นต้น

  (3.4)  ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถ่ิน                
ตั้งไว้ 100,000 บาท 	

100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรผึกอบรม กำรศึกษำดูงำน กิจกรรมต่ำงๆ ตำม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ

   (3.5)  ค่าใชจ้่ายตามแนวนโยบายแห่งรัฐ    ตั้งไว้  50,000	 บาท 50,000

คณะผู้บริหำร สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ผู้น ำชุมชนต่ำงๆ เป็นต้น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมแนวนโยบำยแห่งรัฐ  
				ข้อส่ังกำรให้ด ำเนินกำรจำกรัฐบำล  คณะรัฐมนตรี  จังหวัด  อ ำเภอ  เป็นต้น

  (4)  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000  บาท 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

1.2.3  หมวด  ค่าวัสดุ 280,000
   (1)  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  ตั้งไว้ 100,000  บาท 100,000

เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ ตู้ กระดำษ หมึก ปำกกำ
ธงชำติ ซอง พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำร
ประชำชน เป็นต้น

   (2)  ประเภท  วัสดงุานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 30,000  บาท 30,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด ถ้วยชำม  ช้อนส้อม 
เตำแก๊ส เป็นต้น

   (3)  ประเภท  วัสดยุานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  10,000  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำงๆ เช่น แบตเตอร่ี        
ยำงนอก ยำงใน หัวเทียน เป็นต้น
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรสำร ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

   (4)  ประเภท  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  100,000  บาท 100,000

   (5)  ประเภท  วัสดโุฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  10,000  บาท 10,000

   (6)  ประเภท  วัสดคุอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000  บาท 30,000

1.2.4  หมวด  ค่าสาธารณูปโภค 288,000
    (1)  ประเภท  ค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  200,000 บาท 200,000

    (2)  ประเภท  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  ตั้งไว้  6,000  บาท 6,000

    (3)  ประเภท  ค่าบริการโทรศัพท์  ตั้งไว้ 6,000  บาท 6,000

    (4)  ประเภท  ค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้ 6,000  บาท 6,000

    (5)  ประเภท  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้  70,000  บาท 70,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน
 น้ ำมันเคร่ือง เป็นต้น เพือ่ใช้ในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น 
รถยนต์ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองตัดหญ้ำ รถบรรทุกน้ ำเพือ่ป้องกัน
และบรรเทำปัฐหำภัยเล้ง เป็นต้น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น รูปสี หรือขำวด ำทีไ่ด้จำก
กำรล้ำง อัด ขยำย กระดำษเขียนโปสเตอร์ พูก่ัน สี เป็นต้น
			รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง  อัด  ขยำย  กระดำษเขียนโปสเตอร์  
			พูก่ัน  สี  เป็นต้น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมำส์ 
เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ เป็นต้น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับทีท่ ำกำร อบต.  ค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะทีใ่ช้เกินร้อยละ
 10  ค่ำไฟฟ้ำศูนย์ฝึกอำชีพต ำบลเกษมทรัพย์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับทีท่ ำกำร  อบต.  และศูนย์ฝึกอำชีพ      
ต ำบลเกษมทรัพย์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำน อบต.

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ เช่น ค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำ
ไปรษณีย์ยำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น
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รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

2.ขนำด 120*45*75  ซม.

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

1.3  งบ  ลงทุน 221,400
1.3.1  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 221,400
   (1)  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน

(1.1)  ค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร  	ตั้งไว้  10,000	  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เอกสำรบำนเล่ือนกระจก  5 ฟุต  จ ำนวน 2 หลังๆ ละ 
5,000 บำท 
				(รำคำตำมท้องตลำด)

(1.2)  ค่าจัดซ้ือโตะ๊อเนกประสงค์  	ตั้งไว้  18,000	  บาท 18,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ ำนวน 10 ตัวๆละ 1,800 บำท

(1.3)  ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสตกิ	  ตั้งไว้  18,000	  บาท 18,000
(รำคำตำมท้องตลำด)

โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.โครงขำเหล็กชุปโครเมี่ยม ขำโต๊ะพับเก็บได้

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้พลำสติก  ชนิดมีพนักพิง  จ ำนวน 100 ตัวๆ ละ 
180 บำท
				(รำคำตำมท้องตลำด)

(1.4)  ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพักคอย	  ตั้งไว้  30,000	 บาท 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้พักคอย  ขนำด 3 ทีน่ั่ง  จ ำนวน 6 ตัวๆ ละ 5,000 
บำท
				(รำคำตำมท้องตลำด)

(1.5)  ค่าจัดซ้ือชดุโซฟารับแขก  	ตั้งไว้  20,000  	บาท 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดโซฟำรับแขก  จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 20,000 บำท  โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
-  มีโซฟำขนำด 3 ทีน่ั่ง  จ ำนวน  1 ตัว  โซฟำขนำด 1 ทีน่ั่ง  จ ำนวน 2 ตัว  
และโต๊ะกลำง 1 ตัว
(รำคำตำมท้องตลำด)

(1.6)  ค่าจัดซ้ือมา่นปรับแสง  	ตั้งไว้  36,000	  บาท 36,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือม่ำนปรับแสงเพือ่ติดต้ังหน้ำต่ำง ขนำด 1.80*1.70 เมตร 
จ ำนวน 6 ช่องๆ ละ 6,000 บำท
(รำคำตำมท้องตลำด)
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

  (2) ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(2.1)  ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ  ตั้งไว้  10,000	  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล  ควำมละเอียด 16 ล้ำน
พิกเซล  จ ำนวน 1 เคร่ือง  
				โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
2) ควำมละเอียดทีก่ ำหนดเป็นควำมละเอียดทีเ่ซ็นเซอร์ภำพ (Image Sensor) 
3) มีระบบแฟลชในตัว 
4) สำมำรถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อ
ต้องกำรเปล่ียน 
5) สำมำรถถ่ำยโอนข้อมูลจำกกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 
6) มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
(รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  2558)

  (3)  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(3.1) ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร	์ตั้งไว้  14,600	  บาท 14,600

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ (30 หน้ำ/
นำท)ี  จ ำนวน 2 เคร่ือง 
				โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำนดังนี้
		 			- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำำ 1,200x600 dpi 
					- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
					- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) 
ขนำดไม่น้อยกว?ำ 32 MB 
					- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
					- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ?น
				(รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2558)
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จ ำนวน บำท(3.2) ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction	ตั้งไว้  15,200	บาท 15,200

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ?Multifunction แบบฉดีหมึก (Inkjet) จ ำนวน 2 
เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ
				พืน้ฐำนดังนี้ 
					- เป็นอปุกรณ์ทีม่ีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภำยใน
เคร่ืองเดียวกนั 
					- ใช้เทคโนโลยแีบบพน่หมึก (inkjet) - มีควำมละเอยีดในกำรพมิพไ์ม่น้อยกว่ำ 
4,800x1,200 dpi 
					- มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงสีไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที 
					- มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 33 หน้ำต่อนำที 
					- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
					- มีควำมละเอยีดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x2,400 dpi 
					- มีถำดป้อนเอกสำรอตัโนมัติ(Auto Document Feed) 
					- สำมำรถถำ่ยส ำเนำเอกสำรได้ทัง้สีและขำวด ำ
					- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 90 ส ำเนำ 
					- สำมำรถยอ่และขยำยได้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ 
					- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base
					-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
					- สำมำรถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อย
กว่ำ 100 แผ่น
				(รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 2558)



หน้ำ : 1/1
77

จ ำนวน บำท

(รำคำตำมท้องตลำด)

จ ำนวน บำท

(รำคำตำมท้องตลำด)
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท10,000

   (4)  ประเภท  ครุภัณฑ์อ่ืน

(4.1)  ค่าจัดซ้ือผ้าใบเตน้ท์	  ตั้งไว้  40,000  	บาท 40,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือผ้ำใบเต้นท์ทรงโค้ง  ขนำดกว้ำง 5 เมตร                    
ยำว 12 เมตร 

(4.2)  ค่าจัดซ้ือชดุโตะ๊มา้หินอ่อน  	ตั้งไว้  9,600  	บาท 9,600
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดโต๊ะม้ำหินอ่อน จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 3,200  บำท

1.4  งบ  เงินอุดหนุน 20,000
1.4.1  หมวด  เงินอุดหนุน 20,000
     (1)  ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10,000
      (1.1)  อุดหนุนศูนย์ขอ้มลูขา่วสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ  ตั้งไว้ 10,000 บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธีอ ำเภอปักธงชัย  ให้แก่ทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอปักธงชัย

(จะด ำเนินกำรได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรอนุกรรมกำร
กระจำยอ ำนำจฯ แล้ว)

(จะด ำเนินกำรได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรอนุกรรมกำร
กระจำยอ ำนำจฯ แล้ว)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอปักธงชัย

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอปักธงชัย ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไทย

(2)  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ

   (2.1) อุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธีอ าเภอปักธงชยั ตั้งไว้ 10,000 บาท
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

2. งาน  วางแผนสถิตแิละวิชาการ 340,000
2.1  งบ  บุคลากร 250,000

2.1.1  หมวด  เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 250,000
    (1) ประเภท เงินเดอืนพนักงาน ตั้งไว้ 250,000  บาท 250,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ  ได้แก่
				-  เจ้ำหน้ำทีว่ิเครำะห์นโยบำยและแผน  จ ำนวน 1 อัตรำ

2.2  งบ  ด าเนินงาน 90,000
2.2.1  หมวด  ค่าตอบแทน 35,000
    (1) ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.          
  ตั้งไว้ 35,000 บาท

35,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
			เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นต้น

2.2.2  หมวด  ค่าใชส้อย 50,000
    (1)  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 10,000  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
			ค่ำรับนิตยสำร / วำรสำร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำรอื่นๆ
			ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
			ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  จ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  เป็นต้น

    (2)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

   (2.1)  ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	 ตั้งไว้  5,000	 บาท 5,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนกำรอบรม  กำรฝึกอบรม  กำรสัมมนำ  กำรประชุม 
 เป็นต้น

   (2.2)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ	 ตั้งไว้  5,000 	บาท 5,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  เช่น  ค่ำเบีย้เล้ียง     ค่ำทีพ่ัก  
				ค่ำพำหนะ  เป็นต้น

   (2.3)  ค่าใชจ้่ายในการจัดท าแผนพัฒนา 	ตั้งไว้  30,000	 บาท 30,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เช่น  
				ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  แผนพัฒนำสำมปี
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รวม บาท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

2.2.3  หมวด  ค่าวัสดุ 5,000
    (1)  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  ตั้งไว้ 5,000 บาท 5,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ ตู้ กระดำษ หมึก 
ปำกกำ ธงชำติ ซอง พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ น้ ำด่ืมส ำหรับ
บริกำรประชำชน เป็นต้น

3.  งาน  บริหารงานคลัง 1,826,335
3.1  งบ  บุคลากร 1,447,980

3.11   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,447,980
  (1)  ประเภท  เงินเดอืนพนักงาน  ตั้งไว้ 830,580  บาท 830,580

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 3  อัตรำ  ได้แก่
				-  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนคลัง 7)  จ ำนวน 1 อัตรำ
				-  นักวิชำกำรเงินและบัญชี  จ ำนวน 1 อัตรำ
				-  เจ้ำพนักงำนพัสดุ  จ ำนวน 1 อัตรำ

  (2)  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้  42,000  บาท 42,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ
ได้แก่
				-  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนคลัง 7)  จ ำนวน 1 อัตรำ

  (3)  ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ตั้งไว้  218,280  บาท 218,280

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน 1 อัตรำ  ได้แก่
				-  นักวิชำกำรคลัง  จ ำนวน 1 อัตรำ

  (4)  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  333,120   บาท 333,120

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 2 อัตรำ  ได้แก่
				-  ผู้ช่วยนักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
				-  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีพ่ัสดุ

  (5)  ประเภท  เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  24,000  บาท 24,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  เช่น  เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว 
 เป็นต้น
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3.2  งบ  ด าเนินงาน 359,355
3.2.1  หมวด  ค่าตอบแทน 131,355
    (1)  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.         
ตั้งไว้  111,355  บาท

111,355

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
			เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นต้น

    (2)  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ                    
ตั้งไว้ 5,000  บาท

5,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรแก่พนักงำนส่วน
ต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง

    (3) ประเภท  เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  15,000  บาท 15,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรแก่พนักงำนส่วนต ำบล

3.2.2  หมวด  ค่าใชส้อย 158,000
    (1)  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว้  3,000  บาท 3,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
			ค่ำรับนิตยสำร / วำรสำร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำรอื่นๆ
			ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
			ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  จ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  เป็นต้น

    (2)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  (2.1)  ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  	ตั้งไว้  50,000 	 บาท 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนกำรอบรม  กำรฝึกอบรม  กำรสัมมนำ          กำร
ประชุม  เป็นต้น

  (2.2)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  	ตั้งไว้  30,000  	บาท 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำทีพ่ัก ค่ำ
พำหนะ เป็นต้น

  (2.3)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที	่  ตั้งไว้  5,000 	บาท 5,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรจัดเก็บภำษีเคล่ือนที ่
ประจ ำปี 2558
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  (2.4)  ค่าใชจ้่ายการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน                   
ตั้งไว้  50,000	  บาท

50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น  
				ค่ำระวำงทีดิ่น  ค่ำคัดลอกข้อมูลทีดิ่น  เป็นต้น

   (4)  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้  20,000   บาท 20,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

3.2.3  หมวด  ค่าวัสดุ 70,000
   (1)  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  ตั้งไว้ 40,000  บาท 40,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ ตู้ กระดำษ หมึก 
ปำกกำ สมุดบัญชี ซอง แบบพิมพ์ภำษี ในเสร็จรับเงิน เป็นต้น

   (2)  ประเภท  วัสดงุานบ้านงานครัว ตั้งไว้  5,000   บาท 5,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  ไม้กวำด  ถ้วยชำม  
ช้อนส้อม  เตำแก๊ส  เป็นต้น

   (3)  ประเภท  วัสดคุอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  25,000  บาท 25,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เมำส์
			เมนบอร์ด  แป้นพิมพ์  ตลับหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์  เป็นต้น
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3.3  งบ  ลงทุน 19,000
1.3.1  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 19,000
   (1)  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  (1.1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี      
  ตั้งไว้  19,000	 บาท

19,000

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED สี จ ำนวน 1 เคร่ือง  
				โดยมคุีณลักษณะพื้นฐำน
					- เปน็อปุกรณ์ที่มคีวำมสำมำรถเปน็ Printer, Copier, Scanner และ FAX ภำยในเคร่ืองเดียวกนั
					- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มหีนว่ยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 192 MB
- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ 1 ช่อง
- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
  จ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ 1 ช่อง
- มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพไ์มน่อ้ยกว่ำ 600x600 dpi
- มคีวำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงสีไมน่อ้ยกว่ำ 22 หนำ้ต่อนำที
					- มคีวำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงขำวด ำไมน่อ้ยกว่ำ 22 หนำ้ต่อนำที
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และ สี) ได้
- มคีวำมละเอยีดในกำรสแกนสูงสุด ไมน่อ้ยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มถีำดปอ้นเอกสำรอตัโนมติั (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไมน่อ้ยกว่ำ 99 ส ำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
					- สำมำรถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไมน่อ้ยกว่ำ 250 แผ่น
					(รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  2558)



หน้ำ : 1/1

83

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.  งาน  บริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 255,000

1.1  งบ  ด าเนินงาน 195,000
1.1.1  หมวด  ค่าใชส้อย 175,000
     (1)  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ  ตั้งไว้  5,000  บาท 5,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
			ค่ำรับนิตยสำร / วำรสำร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำรอื่นๆ
			ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
			ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  จ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  เป็นต้น

     (2)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

(2.1)  ค่าใชจ้่ายในการเฝ้าระวังและลดอุบัตเิหต	ุ  ตั้งไว้  30,000 	บาท 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรเฝ้ำระวัง
				และลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์

(2.2)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ	  ตั้งไว้  10,000	  บาท 10,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  เช่น  ค่ำเบีย้เล้ียง     ค่ำทีพ่ัก  
				ค่ำพำหนะ  เป็นต้น

(2.3)  ค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนศูนย์ อปพร.อบต.เกษมทรัพย	์                  
ตั้งไว้  100,000	  บาท

100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมของศูนย์                            
อปพร.อบต.เกษมทรัพย์ เช่น กำรประชุม เบีย้เล้ียง วัสดุอุปกรณ์ประจ ำศูนย์
กำรฝึกอบรม กำรฝึกทบทวน เป็นต้น

(2.4)  ค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนหน่วยกู้ชพีกู้ภัยประจ าต าบล	                   
ตั้งไว้  30,000	  บาท

30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจ ำต ำบล
				เช่น  กำรประชุมเจ้ำหน้ำที ่ กำรฝึกอบรม  วัสดุอุปกรณ์ หน่วยกำรแพทย์
ฉุกเฉิน เป็นต้น

1.1.2   หมวด  ค่าวัสดุ 20,000
     (1)  ประเภท  วัสดยุานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  20,000  บาท 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำงๆ  เช่น  กรวยจรำจร
กระจกโค้งมน
			สัญญำณไฟฉุกเฉิน  สัญญำณไฟกระพริบ  แผงกั้นจรำจร  เป็นต้น
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1.2  งบ  ลงทุน 60,000
  1.2.1  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 60,000
      (1)  ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

     (1.1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องรับ – ส่งวิทยุ 	ตั้งไว้  60,000	  บาท 60,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองรับ – ส่งวิทยุ  ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  ขนำด
 5 วัตต์  
				จ ำนวน 5 เคร่ืองๆ ละ 12,000 บำท  โดยแต่ละเคร่ืองต้องประกอบด้วย  
ตัวเคร่ือง  แท่นชำร์ท  
				แบตเตอรี 1 ก้อน  เสำยำง  เหล็กพับ

2.  งาน  เทศกิจ 61,200
2.1  งบ ด าเนินงาน 61,200

2.1.1  หมวด  ค่าใชส้อย 61,200
     (1)  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ  ตั้งไว้  61,200  บาท 61,200

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  เช่น  ยำมรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่
ท ำกำร  เป็นต้น
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แผนงานการศึกษา
1.งาน  บริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 2,828,747

1.1  งบ  บุคลากร 719,040
  1.1.1  หมวด  เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 719,040
      (1)  ประเภท  เงินเดอืนพนักงาน  ตั้งไว้  521,520  บาท 521,520

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 อัตรำ  ได้แก่
				-  นักบริหำรงำนกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 อัตรำ
				-  นักวิชำกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 อัตรำ

      (2)  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  42,000  บาท 42,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ
ได้แก่
				-  นักบริหำรงำนกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 อัตรำ

      (3)  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  131,520  บาท 131,520

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ  ได้แก่
				-  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร  จ ำนวน 1 อัตรำ

      (4)  ประเภท  เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  24,000 บาท 24,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  เช่น  เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว 
 เป็นต้น

  1.2  งบ  ด าเนินงาน 999,707
   1.2.1  หมวด  ค่าตอบแทน 113,160

      (1) ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.        
 ตั้งไว้ 70,900  บาท

70,900

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
			เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นต้น

      (2)  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ                   
ตั้งไว้ 2,000 บาท

2,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรแก่พนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง

      (3)  ประเภท  ค่าเชา่บ้าน  ตั้งไว้   36,000  บาท 36,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนแก่พนักงำนส่วนต ำบล
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      (4)  ประเภท  เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  4,260  บาท 4,260

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรแก่พนักงำนส่วนต ำบล

   1.2.2  หมวด  ค่าใชส้อย 335,000

      (1)  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ  ตั้งไว้  20,000  บาท 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
			ค่ำรับนิตยสำร / วำรสำร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำรอื่นๆ
			ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
			ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  จ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  เป็นต้น

      (2)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ                        
ตั้งไว้ 20,000  บาท

20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรอง  ค่ำเล้ียงรับรอง  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี เป็น
ต้น

      (3)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

      (3.1)  ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	 ตั้งไว้  30,000  	บาท 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนกำรอบรม  กำรฝึกอบรม  กำรสัมมนำ  กำรประชุม 
 เป็นต้น

      (3.2)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ	  ตั้งไว้  20,000  	บาท 20,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  เช่น  ค่ำเบีย้เล้ียง       ค่ำที่
พัก  

      (3.3)  ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา	     
 ตั้งไว้  235,000  	บาท

235,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวันของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด 
จ ำนวน 42  คนๆ 20  บำท  จ ำนวน 280 วัน

    (4)  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้  10,000  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

1.2.3  หมวด  ค่าวัสดุ 551,547
    (1) ประเภท  วัสดสุ านักงาน  ตั้งไว้  30,000  บาท 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ ตู้ กระดำษ หมึก 
ปำกกำ ธงชำติ ซอง พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ เป็นต้น
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      โรงเรียนวัดหลุมขา้ว เป็นเงิน  181,322  บำท  แยกเป็น

1.ค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ชนิดพำสเจอร์ไรส์ จ ำนวน 103 คนๆ ละ 
6.58  บำท / วัน / 220  วัน  เป็นเงิน  149,103  บำท

2.ค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ชนิด UHT จ ำนวน 103   คนๆ ละ 7.82  
บำท / วัน / 40 วัน  เป็นเงิน  32,219  บำท

2.ค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ชนิด UHT จ ำนวน  97  คนๆ ละ 7.82  
บำท / วัน / 40 วัน  เป็นเงิน  30,342  บำท

(3.2) ค่าวัสดอุาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.                      
   ตั้งไว้  352,082  บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในท้องถิ่น จ ำนวน 2 แห่ง  เป็นเวลำ 260 วัน เป็นเงิน  352,082  บำท 
 ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ จ ำนวน  42 คน เป็นเวลำ 280
 วัน เป็นเงิน 79,465 บำท ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1.ค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ชนิดพำสเจอร์ไรส์ จ ำนวน 42 คนๆ ละ 6.58
 บำท/วัน/240 วัน เป็นเงิน   66,327  บำท

2.ค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ชนิด UHT จ ำนวน 42 คนๆ ละ 7.82  
บำท/วัน/40 วัน  เป็นเงิน  13,138  บำท

โรงเรียนบ้านนางเหริญ เป็นเงิน  170,760  บำท  แยกเป็น

1.ค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ชนิดพำสเจอร์ไรส์ จ ำนวน 97 คนๆ ละ 6.58
  บำท / วัน / 220  วัน  เป็นเงิน  140,418  บำท

    (2) ประเภท  วัสดงุานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  30,000  บาท 30,000
จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวำด  ถ้วยชำม  
ช้อนส้อม  เป็นต้น

    (3)  ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม) 431,547
(3.1)  ค่าวัสดอุาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก                    
ตั้งไว้ 79,465 บาท

     (4)  ประเภท  วัสดกุ่อสร้าง  ตั้งไว้ 10,000  บาท 10,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น  ไม้ต่ำงๆ  สี  แปรงทำสี  ตะปู  ค้อน  ท่อ
ต่ำงๆ  เป็นต้น
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     (5)  ประเภท  วัสดโุฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ 10,000  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  
			รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง  อัด  ขยำย  กระดำษเขียนโปสเตอร์  
			พูก่ัน  สี  เป็นต้น

     (6)  ประเภท  วัสดคุอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  10,000  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เมำส์
			เมนบอร์ด  แป้นพิมพ์  ตลับหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์  เป็นต้น

     (7)  ประเภท  วัสดกุารศึกษา  ตั้งไว้ 30,000  บาท 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำ เช่น  หนังสือเรียน  แบบฝึกหัด
			หนังสือนิทำน  สีระบำยภำพ  ดินสอ  สมุด  เป็นต้น

310,000
1.3.1  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 200,000
   (1)  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.3  งบ  ลงทุน

(1.1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศประจ าศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก                     
 ตั้งไว้  74,000	  บาท

74,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ  แบบแยกส่วน  ชนิดแขวน  มีระบบ
ฟอกอำกำศ  จ ำนวน 2 เคร่ือง  
				โดยมีคุณลักษณะ  
					-  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30,000 บีทียู  จ ำนวน  2 เคร่ือง
					(รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ 2558)

(1.2)  ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่น DVD 	ตั้งไว้  17,000  	บาท 17,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโทรทัศน์สีประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ขนำด 40 นิ้ว  โดย
ต้องมีคุณลักษณะ  ดังนี้
				คุณลักษณะโทรทัศน์
-  มีควำมละเอียดของภำพ  1,920x1,080พิกเซล
-  ขนำด  40  นิ้ว
					-  แสดงภำพด้วย  หลอดภำพ  แบบ  LED  Backlight
					-  ช่องกำรเชื่อมต่อแบบ  AV,DVD  component
					-  มีช่อง  ต่อDigital  tnner(DVB – T2)
					-  ช่องต่อ USBไม่น่อยกว่ำ 1 ช่อสัญญำณ รองรับไฟล์  ตำมเพลงและภำพยนตร์
(รำคำตำมท้องตลำด)
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5.มีช่องเชื่อมอ (Internet ) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

6.สำมำรถใช้ได้กับ A4,Legal และ Custom  โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่
น้อยกว่ำ 100 แผ่น
(รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  2558)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้

3.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที หรือ 10 ภำพ ต่อนำที

4.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำ ต่อนำที

1.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 *1,200 dpi

2.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 4,800*1,200 dpi หรือ 15 
ภำพต่อนำที

(1.3)  ค่าจัดซ้ือเครื่องเล่น DVD 	ตั้งไว้  4,700	 บาท 4,700

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเล่น DVD โดยต้องมีคุณลักษณะ  ดังนี้
					- เล่นแผ่น  BLU  - RAY  /DVD / VCD
					-  ระบบเสียง  2.1  CH
					-  เมนูภำษำไทย
					-  ช่องต่อ  ouyput : AV /HDMI /COXIAL
(รำคำตำมท้องตลำด)

(2)  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(3.1)ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึ 	ตั้งไว้  4,300        บาท 4,300
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(3) ประเภท  ครุภัณฑ์อ่ืน

(3.1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องเล่นสนาม	  ตั้งไว้  100,000  	บาท 100,000

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนำมประจ ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 1 ชุด  ประกอบด้วย
	-  ชุดบ้ำนเด็ก  2 ชั้น เป็นชุดเคร่ืองเล่นสนำมที่รวมกระดำนล่ืนขึ้น-ลง  มีช่องลอดไวใ้นชุดเดียวกัน  ขนำดควำม
กวำ้งไม่น้อยกวำ่  168  เซนติเมตร  ควำมยำวไม่น้อยกวำ่  300  เซนติเมตร  ควำมสูงไม่น้อยกวำ่  170  
เซนติเมตร  ชิ้นส่วนผลิตจำกพลำสติกคุณภำพไม่ต่ ำกวำ่โพลิเอสที่ลีน LLDPE 
(Linear  Low  Density  Polyethylene)  ซ่ึงมีคุณสมบัติยดืหยุน่สูงทนต่อแรงกระแทก  สำมำรถทนสภำพ
อำกำศได้เป็นอยำ่งดีทนแดด  ทนฝน  มีสีสวยสดใสไม่ขูดลอกง่ำยและปรำศจำกสำรพิษเจอืปนจ ำนวน  1  ชุด
	-  ไม้กระดกรูปคู่สัตว ์ ขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่  125  เซนติเมตร  ขนำดควำมยำวไม่น้อยกวำ่  84  
เซนติเมตร  ขนำดควำมสูงไม่น้อยกวำ่60  เซนติเมตร  ชิ้นส่วนผลิตจำกพลำสติกคุณภำพไม่ต่ ำกวำ่โพลิเอสที่ลีน 
LLDPE (Linear  Low  Density  Polyethylene)  ซ่ึงมีคุณสมบัติยดืหยุน่สูงทนต่อแรงกระแทก  สำมำรถทน
สภำพอำกำศได้เป็นอยำ่งดีทนแดด  ทนฝน  มีสีสวยสดใสไม่ขูดลอกง่ำยและปรำศจำกสำรพิษเจอืปนจ ำนวน  2  ชุด
	-  ชิงช้ำรูปสัตว ์ 2  ที่นั่ง  ขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่  125  เซนติเมตร  ขนำดควำมยำวไม่น้อยกวำ่  84  
เซนติเมตร  ขนำดควำมสูงไม่น้อยกวำ่  120  เซนติเมตรชิ้นส่วนผลิตจำกพลำสติกคุณภำพไม่ต่ ำกวำ่โพลิเอสที่ลีน 
LLDPE ( Linear  Low  Density  Polyethylene)  ซ่ึงมีคุณสมบัติยดืหยุน่สูงทนต่อแรงกระแทก  สำมำรถทน
สภำพอำกำศได้เป็นอยำ่งดีทนแดด  ทนฝน  มีสีสวยสดใสไม่ขูดลอกง่ำยและปรำศจำกสำรพิษเจอืปนโครงเหล็กพ่น
สี  กันสนิม  ลบเหล่ียม  มีขนำดและควำมหนำเพือ่รองรับน้ ำหนักตัวเด็กได้อยำ่งปลอดภัยจ ำนวน  2  ชุด
	- กระดำนล่ืน  ขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่  158  เซนติเมตร  ควำมยำวไม่น้อยกวำ่  80  เซนติเมตร  ควำมสูง
ขนำดไม่น้อยกวำ่  108  เซนติเมตร ซ่ึงชิ้นส่วนผลิตจำกพลำสติกคุณภำพไม่ต่ ำกวำ่โพลิเอสที่ลีนLLDPE ( Linear  
Low  Density  Polyethylene)  ซ่ึงมีคุณสมบัติยดืหยุน่สูงทนต่อแรงกระแทก  สำมำรถทนสภำพอำกำศได้เป็น
อยำ่งดีทนแดด  ทนฝน  มีสีสวยสดใสไม่ขูดลอกง่ำยและปรำศจำกสำรพิษเจอืปน  จ ำนวน  1  ตัว
	-อุโมงค์สัตวห์ลำกสี  ขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่  98  เซนติเมตร  ควำมยำวไม่น้อยกวำ่  198 เซนติเมตร  ควำม
สูงขนำดไม่น้อยกวำ่  100  เซนติเมตร ซ่ึงชิ้นส่วนผลิตจำกพลำสติกคุณภำพไม่ต่ ำกวำ่โพลิเอสที่ลีนLLDPE ( Linear
  Low  Density  Polyethylene)  ซ่ึงมีคุณสมบัติยดืหยุน่สูงทนต่อแรงกระแทก  สำมำรถทนสภำพอำกำศได้เป็น
อยำ่งดีทนแดด  ทนฝน  มีสีสวยสดใสไม่ขูดลอกง่ำยและปรำศจำกสำรพิษเจอืปนจ ำนวน  1  ตัว
				(รำคำตำมท้องตลำด)
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1.3.2   หมวด  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 110,000
(1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1.1)  ค่าก่อสร้างทีแ่ปรงฟันเดก็มก๊ีอกน้ า  จ านวน  10 จุด                     
ตั้งไว้  35,000	  บาท

35,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงทีแ่ปรงฟันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 10  จุด  ตำม
รำยละเอียดดังนี้
					-  ค่ำก่อสร้ำงทีแ่ปรงฟันเด็กมีก๊อกน้ ำ  จ ำนวน  10 จุด
					-   ก่อสร้ำงหลังคำกันแดด
					-   มีท่อต่อระบำยน้ ำเสีย
(ตำมแบบและประมำณกำรที ่อบต.ก ำหนด)

(1.2)  โครงการก่อสร้างผนังกระจกก้ันห้องโครงคร่าวอะลูมเินียม               
ตั้งไว้  75,000	  บาท

75,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงผนังกระจกกั้นห้องโครงคร่ำวอะลูมิเนียม  ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 10 x 3  เมตร
				และติดต้ังประตูกระจกบำนเล่ือน  เป็นไปตำมแบบและรำยกำรก่อสร้ำงที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนด

1.4  งบ  เงินอุดหนุน 800,000
1.4.1  หมวด  เงินอุดหนุน 800,000
    (1)  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 800,000

- ค่ำอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น	ต้ังไว้  800,000 	บำท 
				เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียน ชั้นอนุบำล – ประถมศึกษำปีที ่6
				ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์
				จ ำนวน 200 คน ๆ ละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน เป็นเงิน 800,000 บำท ตำม
รำยละเอียด ดังนี้
-  โรงเรียนวัดหลุมข้ำว จ ำนวน 103 คน ๆ ละ 20 บำท/วัน/200 วัน เป็นเงิน 
412,000 บำท
-  โรงเรียนบ้ำนนำงเหริญ จ ำนวน 97 คน ๆ ละ 20 บำท/วัน/200 วัน เป็นเงิน
 388,000 บำท
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2.งาน  ระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 80,000
2.1  งบ  ด าเนินงาน 80,000

2.1.1  หมวด ค่าใชส้อย 80,000
    (1)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

(1.1)  ค่าใชจ้่ายการจัดกิจกรรมวันเดก็	  ตั้งไว้  50,000  	บาท 50,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมวันเด็กประจ ำปี 2558

(1.2)  ค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมฝึกศึกษา  ตั้งไว้  30,000	 บาท 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรฝึกศึกษำของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
				ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์

3.งาน  ศึกษาไมก่ าหนดระดบั 20,000
3.1  งบ  ด าเนินงาน 20,000

3.1.1  หมวด  ค่าใชส้อย 20,000
 (1) ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

(1.1)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล	  ตั้งไว้  20,000  	บาท 20,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมตำมโครงกำรอินเตอร์เน็ตต ำบล
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แผนงานสาธารณสุข
1.งาน  บริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 30,000

1.1  งบ  ด าเนินงาน 30,000
1.1.1 หมวด  ค่าใชส้อย 30,000

   (1)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

(1.1)  ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	  ตั้งไว้  20,000	  บาท 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนกำรอบรม  กำรฝึกอบรม  กำรสัมมนำ  กำรประชุม 
 เป็นต้น

(1.2)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ	  ตั้งไว้  10,000	  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำทีพ่ัก ค่ำ
พำหนะ เป็นต้น

2.งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 229,000
2.1  งบ  ด าเนินงาน 170,000

2.1.1  หมวด  ค่าใชส้อย 170,000
(1)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

(1.1)  ค่าใชจ้่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ตั้งไว้  30,000  	บาท 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด

(1.2)  ค่าใชจ้่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า  ตั้งไว้ 40,000	 บาท 40,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
พิษสุนัขบ้ำ  
				เช่น  กำรรณรงค์  กำรอบรมให้ควำมรู้  กำรท ำหมันสุนัข-แมว  กำรฉีดวัคซีน
พิษสุนัขบ้ำ  เป็นต้น

(1.3)  ค่าใชจ้่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไขเ้ลือดออก                   
ตั้งไว้  50,000	บาท

50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
โรคไข้เลือดออก  
				เช่น  กำรรณรงค์  กำรอบรมให้ควำมรู้  กำรฉีดพ่นหมอกควัน  กำรใช้
ทรำยอะเบท  เป็นต้น
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(1.4)  ค่าใชจ้่ายการสนับสนุนการออกก าลังกาย	  ตั้งไว้  50,000	  บาท 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพือ่สนับสนุนกำรออกก ำลังกำยของ
เยำวชนและประชำชนในพืน้ที ่ 
				เช่น  แอโรบิคเพือ่สุขภำพ  กิจกรรม to be number one  เป็นต้น

1.2 งบ  ลงทุน 59,000
1.2.1  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 59,000
   (1)  ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร

 (1.1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน	  ตั้งไว้  59,000 	บาท 59,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองฉีดพ่นหมอกควัน  จ ำนวน 1 เคร่ือง  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้
					- ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง
					-  ถังบรรจุน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร
					-  ก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ
				(รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์  2558)

3.งาน  ศูนย์บริการสาธารณสุข 135,000
2.1  งบ  เงินอุดหนุน 135,000

2.1.1  หมวด  เงินอุดหนุน 135,000
  (1) ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน 135,000

เพือ่สนับสนุนกิจกรรมโครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำน  เช่น  กำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุข  ฐำน  กำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในเร่ือง
ต่ำงๆ และจัดบริกำรสุขภำพเบือ้งต้นในศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช)
 จ ำนวน 9 หมู่บ้ำนๆ ละ  15,000  บำท

(1.1) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน
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1.1.1  หมวด  เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 438,000
   (1)  ประเภท  เงินเดอืนพนักงาน  ตั้งไว้ 277,000  บาท 277,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ  ได้แก่
				-  นักพัฒนำชุมชน  จ ำนวน 1 อัตรำ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.งาน  บริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 595,000

1.1 งบ บุคลากร 438,000

24,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  เช่น  เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว 
 เป็นต้น

   (2)  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 137,000  บาท 137,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ  ได้แก่
				-  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีพ่ัฒนำชุมชน จ ำนวน 1 อัตรำ

142,000
1.2.1 หมวด  ค่าตอบแทน 32,000

   (1)  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.          
 ตั้งไว้  30,000  บาท

30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
			เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นต้น

(2)  ประเภท  เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  2,000  บาท 2,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรแก่พนักงำนส่วนต ำบล

1.2.2  หมวด  ค่าใชส้อย 110,000
   (1) ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ  ตั้งไว้  10,000  บาท 10,000

   (2) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

(2.1)  ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	  ตั้งไว้  10,000 	บาท 10,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนกำรอบรม  กำรฝึกอบรม  กำรสัมมนำ  กำรประชุม 
 เป็นต้น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำรับนิตยสำร /
 วำรสำร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำรอื่นๆ ค่ำก ำจัดส่ิงปฎิกูล ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ จ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เป็นต้น

1.2  งบ  ด าเนินงาน

   (3) ประเภท  เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  24,000  บาท
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(2.2)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  ตั้งไว้  10,000  	บาท 10,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำทีพ่ัก ค่ำ
พำหนะ เป็นต้น

(2.3)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ                   
ตั้งไว้  10,000	  บาท

10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุและคนพิกำร
ประจ ำปี

(2.4)  ค่าใชจ้่ายการส่งเสริมคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ  	ตั้งไว้  20,000	 บาท 20,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ  
				เช่น  กำรฝึกอบรมอำชีพเสริม  เป็นต้น

(2.5)  ค่าใชจ้่ายการส่งเสริมคุณภาพชวีิตคนพิการ ตั้งไว้  20,000  	บาท 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  
				เช่น  กำรฝึกอบรมอำชีพเสริม  เป็นต้น

 (2.6)  ค่าใชจ้่ายการส่งเสริมคุณภาพชวีิตกลุ่มสตรีแมบ่้าน                      
ตั้งไว้  30,000  	บาท

30,000

    (1)  ประเภท เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์                       
 ตั้งไว้ 15,000  บาท

15,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนำคุณภำพชวิตสตรีแม่บ้ำน
เช่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำครอบครัว กำรยุติควำมรุนแรงในครอบครัว 
เป็นต้น

1.3 งบ เงินอุดหนุน 15,000
1.4.1  หมวด  เงินอุดหนุน 15,000

(1.1) อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอปักธงชยั ตั้งไว้  10,000  บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอปักธงชัย ตำมโครงกำรช่วยเหลือตำม
ภำรกิจของกิ่งกำชำดอ ำเภอปักธงชัย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558
   (จะด ำเนินกำรได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรกระจำย
อ ำนำจฯ แล้ว)
(1.2) อุดหนุนก่ิงกาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งไว้  5,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอปักธงชัย ตำมโครงกำรจัดหำรำยได้
เพือ่จัดกิจกรรมสำธำรณกุศลและให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตำมภำรกิจของ
เหล่ำกำชำดจังหวัดนครรำชสีมำ

   (จะด ำเนินกำรได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรกระจำย
อ ำนำจฯ แล้ว)
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แผนงานเคหะและชมุชน
1.งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 3,038,790

1.1  งบ บุคลากร 696,360
1.1.1  หมวด  เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 696,360
    (1)  ประเภท  เงินเดอืนพนักงาน  ตั้งไว้  534,360  บาท 534,360

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 อัตรำ  ได้แก่
				-  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ
				-  นำยช่ำงโยธำ  จ ำนวน 1 อัตรำ

    (2)  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  42,000  บาท 42,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ
ได้แก่
				-  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ

    (3) ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  108,000  บาท 108,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ  ได้แก่
				-  คนงำนทัว่ไป  จ ำนวน 1 อัตรำ

    (4)  ประเภท  เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  12,000  บาท 12,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ  เช่น  ค่ำครองชีพ

1.2  งบ  ด าเนินงาน 324,530
1.2.1  หมวด  ค่าตอบแทน 63,530
   (1)  ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.           
  ตั้งไว้  53,530  บาท

53,530

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
			เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นต้น

   (2) ประเภท  เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  10,000  บาท 10,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรแก่พนักงำนส่วนต ำบล

1.2.2  หมวด  ค่าใชส้อย 180,000
   (1)  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ  ตั้งไว้  10,000  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
			ค่ำรับนิตยสำร / วำรสำร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำรอื่นๆ
			ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
			ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  จ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  เป็นต้น
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   (2)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  (2.1)  ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  	ตั้งไว้  10,000	  บาท 10,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนกำรอบรม  กำรฝึกอบรม  กำรสัมมนำ  กำรประชุม 
 เป็นต้น

  (2.2)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  ตั้งไว้  10,000	  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำทีพ่ัก ค่ำ
พำหนะ เป็นต้น

  (2.3)  ค่าใชจ้่ายในการวางและจัดท าผังเมอืง	  ตั้งไว้  50,000	  บาท 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรวำงผังเมือง  กำรปรับปรุงผังเมือง  กำรวำงผัง
ชุมชน กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนผังเมือง เป็นต้น

  (3) ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  100,000  บาท 100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ  
			เช่น  ถนนลำดยำง  ถนนหินคลุก  อำคำรต่ำงๆ เป็นต้น

1.2.3  หมวด  ค่าวัสดุ 81,000
   (1)  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  ตั้งไว้  15,000  บาท 15,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ เช่นโต๊ะ เก้ำอี้ ตู้ กระดำษ หมึก 
ปำกกำ ธงชำติ ซอง พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ น้ ำด่ืมส ำหรับ
บริกำรประชำชน เป็นต้น

   (2)  ประเภท  วัสดงุานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  3,000  บาท 3,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด  ถ้วยชำม ช้อนส้อม  
เตำแก๊ส เป็นต้น

   (3)  ประเภท  วัสดกุ่อสร้าง  ตั้งไว้  50,000  บาท 50,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  เช่น  ไม้ต่ำงๆ  สี  ตะปู  ทรำย  สังกะสีโถ
ส้วม  เป็นต้น

   (4)  ประเภท  วัสดโุฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  5,000  บาท 5,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  
			รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง  อัด  ขยำย  กระดำษเขียนโปสเตอร์  
			พูก่ัน  สี  เป็นต้น

   (5)  ประเภท  วัสดคุอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  8,000  บาท 8,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เมำส์
			เมนบอร์ด  แป้นพิมพ์  ตลับหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์  เป็นต้น
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1.3  งบ  ลงทุน 2,017,900
1.3.1  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 109,900
(1) ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1.1)  ค่าตดิตั้งเสียงตามสาย  หมู่ที ่4  	ตั้งไว้  90,000  บาท 90,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำระบบเสียงตำมสำย  บ้ำนหลุมข้ำว  หมู่ที ่4  โดยติดต้ังเคร่ือง
ขยำย AC-DC ขนำด 650 w. 
				ชุดปำกฮอร์นกลม  ขนำด 15 นิ้ว พร้อมยูนิต 150 w. จ ำนวน 10 ชุด  พร้อม
เดินสำยด๊อปวำย  
				รวมควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 800 เมตร  ติดต้ังพร้อมทดสอบให้เรียบร้อย  
				ก่อสร้ำงตำมรำยละเอียดรูปแบบและรำยกำรก่อสร้ำงทีก่ ำหนด

 (2) ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(2.1)  ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ	ตั้งไว้  10,000	  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล  ควำมละเอียด 16 ล้ำน
พิกเซล  จ ำนวน 1 เคร่ือง  
				โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
2) ควำมละเอียดทีก่ ำหนดเป็นควำมละเอียดทีเ่ซ็นเซอร์ภำพ (Image Sensor) 
3) มีระบบแฟลชในตัว 
4) สำมำรถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อ
ต้องกำรเปล่ียน 
5) สำมำรถถ่ำยโอนข้อมูลจำกกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 
6) มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
(รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์  2558)
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(3) ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(3.1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึ  	ตั้งไว้  9,900  	บาท 9,900

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)  ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3 
				จ ำนวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน  ดังนี้
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 30 
หน้ำต่อนำที 
หรือ 10.2 ภำพต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 17 หน้ำ
ต่อนำที 
หรือ 8.1 ภำพต่อนำที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษ
ได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
(รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  2558)

1.3.2  หมวด  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,908,000
  (1) ประเภท  งานอาคารตา่ง ๆ

(1.1)  ค่าก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วมบริเวณอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที ่3  	      
ตั้งไว้  70,000	  บาท

70,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงห้องน้ ำห้องส้วม บริเวณอำคำรเอนกประสงค์ บ้ำนท่ำ
เยี่ยม หมู่ที ่3   
				ต ำบลเกษมทรัพย์  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ ขนำดควำมกว้ำง 
1.80 เมตร 
				ควำมยำว 2.00 เมตร จ ำนวน 1 ห้อง หรือมีพืน้ทีก่่อสร้ำงรวมทัง้หมดไม่น้อย
กว่ำ 
				3.60 ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำมรำยละเอียดรูปแบบและรำยกำรก่อสร้ำงที่
ก ำหนด
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(1.2)  ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จ าหน่ายสินค้าวิสาหกิจชมุชน  หมู่ที ่6  	         
ตั้งไว้  220,000  	บาท

220,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำวิสำหกิจชุมชน  บ้ำนปอนำง
เหริญ  หมู่ที ่6 
				ต ำบลเกษมทรัพย์  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ ขนำดควำมกว้ำง 
4.00 เมตร 
				ควำมยำว 7.00 เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้ำงรวมทัง้หมดไม่น้อยกว่ำ 28.00 
ตำรำงเมตร 
				ก่อสร้ำงตำมรำยละเอียดรูปแบบและรำยกำรก่อสร้ำงทีก่ ำหนด

(1.3)  ค่าก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วมบริเวณอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที ่7  	    
ตั้งไว้  120,000	บาท

120,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงห้องน้ ำห้องส้วม บริเวณอำคำรเอนกประสงค์ บ้ำนโคก
นำงเหริญ หมู่ที ่7      
				ต ำบลเกษมทรัพย์  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ ขนำดควำมกว้ำง 
2.00 เมตร ควำมยำว 3.60 เมตร 
				จ ำนวน 2 ห้อง หรือมีพืน้ทีก่่อสร้ำงรวมทัง้หมดไม่น้อยกว่ำ 7.20 ตำรำงเมตร 
				และติดต้ังป้ำยโครงกำรก่อสร้ำงให้เรียบร้อย ก่อสร้ำงตำมรำยละเอียดรูปแบบ
และรำยกำรก่อสร้ำงทีก่ ำหนด

(1.4)  ค่าก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม อบต.เกษมทรัพย์  	ตั้งไว้  270,000	  บาท 270,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงห้องน้ ำ ห้องส้วม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       
เกษมทรัพย์ ขนำดควำมกว้ำง 3.00 เมตร
				ควำมยำวรวม 4.50  เมตร โดยแบ่งห้องจ ำนวน 3 ห้อง หรือมีพืน้ทีก่่อสร้ำง
รวมทัง้หมดไม่น้อยกว่ำ 
				13.50 ตำรำงเมตร และติดต้ังป้ำยโครงกำรก่อสร้ำงให้เรียบร้อย 
				ก่อสร้ำงตำมรำยละเอียดรูปแบบและรำยกำรก่อสร้ำงทีก่ ำหนด
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(2)  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(2.1)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่1  	ตั้งไว้  99,000	  บาท 99,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนหนอง
ศำลำ  หมู่ที ่1    
				ต ำบลเกษมทรัพย์ อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  สำยทำงบ้ำนนำย
สมบัติ ขนำดควำมกว้ำง 3.50 เมตร  
				ควำมยำว 47.00 เมตร ควำมหนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีผิ่วจรำจรไม่น้อยกว่ำ
 164.50 ตำรำงเมตร 
				พร้อมงำนไหล่ทำงหินคลุก ก่อสร้ำงตำมรำยละเอียดรูปแบบและรำยกำร
ก่อสร้ำงทีก่ ำหนด

(2.2)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่6  	ตั้งไว้  240,000  	บาท 240,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนปอนำง
เหริญ  หมู่ที ่6
				ต ำบลเกษมทรัพย์ อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  สำยทำงบ้ำนปอนำง
เหริญ – บ้ำนขี้เหล็ก 
				ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร  ควำมยำว 100.00 เมตร ควำมหนำ 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีผิ่วจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
				400.00 ตำรำงเมตร พร้อมงำนไหล่ทำงหินคลุก และติดต้ังป้ำยโครงกำร
ก่อสร้ำงให้เรียบร้อย 
				ก่อสร้ำงตำมรำยละเอียดรูปแบบและรำยกำรก่อสร้ำงทีก่ ำหนด

(2.3)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่7  	ตั้งไว้  180,000	  บาท 180,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนโคก
นำงเหริญ  หมู่ที ่7    
				ต ำบลเกษมทรัพย์ อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  สำยทำงบ้ำนนำงหลง
 ขนำดควำมกว้ำง 3.00 เมตร  
				ควำมยำว 100.00 เมตร ควำมหนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีผิ่วจรำจรไม่น้อย
กว่ำ 300.00 ตำรำงเมตร 
				พร้อมงำนไหล่ทำงหินคลุก และติดต้ังป้ำยโครงกำรก่อสร้ำงให้เรียบร้อย
ก่อสร้ำงตำมรำยละเอียดรูปแบบ
				และรำยกำรก่อสร้ำงทีก่ ำหนด
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(2.4)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่8  	ตั้งไว้  240,000	  บาท 240,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนดอน
มะเฟือง  หมู่ที ่8    
				ต ำบลเกษมทรัพย์ อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  สำยทำงบ้ำนดอน
มะเฟือง – บ้ำนเชียงสำ 
				ขนำดควำม   กว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 100.00 เมตร ควำมหนำ 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ทีผิ่วจรำจรไม่น้อย
				กว่ำ 400.00 ตำรำงเมตร พร้อมงำนไหล่ทำงหินคลุก และติดต้ังป้ำยโครงกำร
ก่อสร้ำงให้เรียบร้อยก่อสร้ำง
				ตำมรำยละเอียดรูปแบบและรำยกำรก่อสร้ำงทีก่ ำหนด

(2.5)  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  หมู่ที ่5  	ตั้งไว้  370,000	  บาท 370,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู  บ้ำนเก่ำนำงเหริญ  หมู่ที ่5
				ต ำบลเกษมทรัพย์ อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  ขนำดร่องรำงระบำย
น้ ำกว้ำง 0.30 เมตร
				ลึกเฉล่ีย 0.35 เมตร ควำมยำว 125.00 เมตร พร้อมติดต้ังฝำปิด – เปิด คสล.
เรียบร้อย 
				และงำนวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด ? 0.60 เมตร จ ำนวน 9 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
ขนำด 0.80 * 0.80 เมตร 
				จ ำนวน 2 บ่อพัก และติดต้ังป้ำยโครงกำรก่อสร้ำงให้เรียบร้อย ก่อสร้ำงตำม
รำยละเอียดรูปแบบและรำยกำร
				ก่อสร้ำงทีก่ ำหนด

(2.6)  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  หมู่ที ่9  	ตั้งไว้  99,000	  บาท 99,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู  บ้ำนตะคร้อ   หมู่ที ่9  
				ต ำบลเกษมทรัพย์ อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ  ขนำดร่องรำงระบำย
น้ ำกว้ำง 0.30 เมตร        
				ลึกเฉล่ีย 0.35 เมตร ควำมยำว 40.00 เมตร พร้อมติดต้ังฝำปิด – เปิด คสล. 
เรียบร้อย 
				ก่อสร้ำงตำมรำยละเอียดรูปแบบและรำยกำรก่อสร้ำงทีก่ ำหนด
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2.งาน  ไฟฟ้าถนน 545,000
2.1  งบ  ด าเนินงาน 255,000

2.1.1  หมวด  ค่าใชส้อย 155,000
  (1)  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว้  40,000  บาท 40,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
			ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  เป็นต้น

  (2) ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

(2.1)  ค่าใชจ้่ายในการตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	ตั้งไว้  115,000	 บาท 115,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะภำยในต ำบลเกษม
ทรัพย์

2.1.2  หมวด  ค่าวัสดุ 100,000
   (1) ประเภท  วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  100,000  บาท 100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น  สำยไฟ  ปล้ักไฟฟ้ำ  ฟิวส์  
หลอดไฟฟ้ำ  เป็นต้น

2.2  งบ เงินอุดหนุน 290,000
2.2.1  หมวด  เงินอุดหนุน 290,000
    (1)  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้  290,000  บาท 290,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอปักธงชัยในกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที ่1  หมู่ที ่2  หมู่ที ่5  หมู่ที ่7 และ หมู่ที ่8

โดยค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมประมำณกำรรำคำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ
ปักธงชัย
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แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
1. งาน  บริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 10,000

1.1  งบ  ด าเนินงาน 10,000
1.1.1  หมวด  ค่าใชส้อย 10,000
  (1) ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

(1.1)  ค่าใชจ้่ายในสภาเดก็และเยาวชน	  ตั้งไว้  10,000	  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมของสภำเด็กและเยำวชน  
				เช่น  กำรประชุมสภำ  โครงกำรเยำวชนอำสำพัฒนำชุมชน  เป็นต้น

2.งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 80,000
2.1  งบ  ด าเนินงาน 80,000

2.1.1  หมวด  ค่าใชส้อย 80,000

  (1)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

(1.1)  ค่าใชจ้่ายในการจัดท าแผนชมุชน	  ตั้งไว้  10,000  	บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดท ำแผนชุมชน  และ
กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ  
				กำรพัฒนำผู้น ำชุมชน  กำรสร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชน  กำรขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณำกำร

(1.2)  ค่าใชจ้่ายในการจ้างนักเรียน / นักศึกษา ท างานในชว่งปิดภาคเรียน  
ตั้งไว้  20,000	  บาท

20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงนักเรียน / นักศึกษำท ำงำน
				ทีอ่งค์กำรบริหำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ในช่วงปิดภำคเรียน

(1.3)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชพี 	ตั้งไว้  50,000  	บาท 50,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฝึกอบรมต่ำงๆ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1.งาน  บริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 50,000

1.1 งบ  ด าเนินงาน 50,000
1.1.1  หมวด  ค่าใชส้อย 50,000
  (1) ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ  ตั้งไว้  10,000  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
			ค่ำรับนิตยสำร / วำรสำร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำรอื่นๆ
			ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
			ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  จ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  เป็นต้น

  (2) ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  10,000  บาท 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรอง  ค่ำเล้ียงรับรอง  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี เป็น
ต้น

  (3) ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

  3.1)  ค่าใชจ้่ายในโครงการเยาวชนเกษมทรัพย์รักท้องถ่ิน	                     
ตั้งไว้  30,000  	บาท

30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพือ่สร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  
				และสร้ำงจิตส ำนึกให้รักและหวงแหนท้องถิ่น

2.งาน  กีฬาและนันทนาการ 170,000
2.1  งบ  ด าเนินงาน 170,000

2.1.1  หมวด  ค่าใชส้อย 140,000
  (1) ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

(1.1)  ค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมการแขง่ขนักีฬาท้องถ่ินสัมพันธ	์             
 ตั้งไว้  40,000   	บาท

40,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่น
สัมพันธ์  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์เข้ำร่วม

(1.2)  ค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมการแขง่ขนักีฬาของเยาวชน/ประชาชน  
ตั้งไว้  100,000   	บาท

100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำของเด็ก/ 
เยำวชน / ประชำชน
				รวมถึงกำรส่งนักกีฬำรุ่นเยำวชนหรือรุ่นประชำชนเข้ำร่วมกำรแข่งขันโดย
หน่วยงำนอื่นเป็นผู้จัด
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2.1.2  หมวด  ค่าวัสดุ 30,000
   (1)  ประเภท  วัสดกีุฬา  ตั้งไว้  30,000  บาท 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกีฬำต่ำงๆ  เช่น  ลูกฟุตบอล  นวม  ตะกร้อ  ลูก
วอลเลย์บอล  เป็นต้น

3. งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 252,000
3.1  งบ  ด าเนินงาน 252,000

3.1.1  หมวด  ค่าใชส้อย 252,000

   (1)  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

   (1.1)  ค่าใชจ้่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 	ตั้งไว้  60,000	  บาท 60,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในงำนประเพณีลอยกระทงประจ ำปี

   (1.2)  ค่าใชจ้่ายในการจัดงานเทศกาลไหมไทยทีโ่คราช	                      
ตั้งไว้  50,000	  บาท

50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนเทศกำลไหมไทยทีโ่ครำชร่วมกับส่วน
รำชกำร  องค์กร
				องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

   (1.3)  ค่าใชจ้่ายในการจัดงานบวงสรวงท้าวสุนารี (องค์จ าลอง) 	            
ตั้งไว้  10,000	  บาท

10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในงำนบวงสรวงท้ำวสุนำรี     (องค์
จ ำลอง)

   (1.4)  ค่าใชจ้่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต	์  ตั้งไว้  40,000	  บาท 40,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมในงำนประเพณีสงกรำนต์

   (1.5)  ค่าใชจ้่ายในการจัดงานประเพณีลอยแพ	  ตั้งไว้  20,000	  บาท 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในงำนประเพณีลอยแพ

   (1.6)  ค่าใชจ้่ายในการจัดงานเส้นทางท าบุญ 9 วัด  	ตั้งไว้  10,000	  บาท 10,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในงำนเส้นทำงท ำบุญ 9 วัด

   (1.7)  ค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมถวายสักการะพระปิยะมหาราช	           
ตั้งไว้  2,000	บาท

2,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมถวำยสักกำระพระปิยะมหำรำช  23 
ตุลำคม
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(1.8)  ค่าใชจ้่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ12 สิงหามหาราชนีิ	           
ตั้งไว้  30,000	บาท

30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในงำนเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหำมหำ
รำชินี

(1.9)  ค่าใชจ้่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ5 ธันวามหาราช	              
ตั้งไว้  30,000	บาท

30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในงำนเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวำ
มหำรำช

4. งาน  วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 30,000
4.1  งบ  ด าเนินงาน 30,000

4.1.1 หมวด  ค่าใชส้อย 30,000

   (1) ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  (1.1)  ค่าใชจ้่ายในจัดท าป้ายบอกทางสถานที ่ 	ตั้งไว้  30,000	  บาท 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดท ำป้ำยบอกทำงสถำนทีส่ ำคัญภำยในต ำบลเกษมทรัพย์และ
พืน้ทีใ่กล้เคียง  
				รวมถึงกำรจัดระเบียบป้ำยต่ำงๆ ภำยในพืน้ทีต่ ำบลเกษมทรัพย์
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แผนงานการเกษตร
1.งาน  ส่งเสริมการเกษตร 288,500

1.1  งบ  บุคลากร 175,500
1.1.1 หมวด  เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 175,500
   (1) ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  151,500  บาท 151,500

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ  ได้แก่
				-  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีก่ำรเกษตร  จ ำนวน 1 อัตรำ

   (2) ประเภท  เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  24,000  บาท 24,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  เช่น  เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว 
 เป็นต้น

1.2  งบ  ด าเนินงาน 113,000
1.2.1  หมวด  ค่าตอบแทน 13,000

(1) ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่  อบต.             
ตั้งไว้ 13,000  บาท

13,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
			เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นต้น

1.2.2  หมวด  ค่าใชส้อย 70,000
   (1) ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  (1.1)  ค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	     
ตั้งไว้  20,000   	บาท

20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมของศูนย์เทคโนโลยีทำง
กำรเกษตรประจ ำต ำบล  
				เช่น  กำรประชุม  กำรอบรม  กำรเผยแพร่ผลงำน  งำนวิชำกำรด้ำน
กำรเกษตร  
				กำรจัดต้ังศูนย์ถ่ำยทอดเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น

  (1.2)  ค่าใชจ้่ายในการจัดท าแปลงสาธิตทางการเกษตร	                       
ตั้งไว้  50,000   	บาท

50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมกำรท ำแปลงสำธิตทำงกำร
เกษตร
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1.2.3  หมวด  ค่าวัสดุ 30,000
   (1) ประเภท  วัสดกุารเกษตร  ตั้งไว้  30,000  บาท 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  เช่น  จำนพรวน  ผำนไถกระทะ  
			วัสดุเพำะช ำ  ปุย๋  พันธุพ์ืช  อำหำรสัตว์  สปริงเกลอร์  เป็นต้น

2. งาน  อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 20,000
2.1 งบ ด าเนินงาน 20,000

 2.1.1  หมวด  ค่าใชส้อย 20,000
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

(1.1)  ค่าใชจ้่ายในการจัดเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขยีว  	ตั้งไว้  20,000   	บาท 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมเพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียวในพืน้ที่
  เช่น  กำรปลูกป่ำ  
				กำรปลูกต้นไม้ในทีส่ำธำรณะ  เป็นต้น
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แผนงานงบกลาง

1.  งาน  งบกลาง 624,308
1.1  งบ  งบกลาง 624,308

1.1.1  หมวด  งบกลาง 624,308
   (1)  ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  85,500  บาท 85,500

เพือ่จ่ำยเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงำนจ้ำง
   (2) ประเภท  เบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้  42,000  บาท 42,000

65,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
   (3) ประเภท  ส ารองจ่าย  ตั้งไว้  301,808  บาท 301,808

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ ในระดับท้องถิ่น

      (1)  ประเภท  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.)  ตั้งไว้  130,000  บาท

130,000

เพือ่เป็นรำยจ่ำยกรณีฉุกเฉินทีม่ีสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทำปัญหำ
			ควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม

   (4)  ประเภท  รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน

เพือ่จ่ำยเป็น เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น

(4.1)  เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดบัท้องถ่ิน                     
ตั้งไว้  65,000  บาท

1.1.2  หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ


