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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  

อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

          แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 8,377,280 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 310,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศึกษา 2,358,738 

          แผนงานสาธารณสุข 220,000 
          แผนงานเคหะและชุมชน 3,569,800 

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 196,500 

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 505,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,021,640 
ด้านการเศรษฐกิจ  

          แผนงานการเกษตร 90,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน  

          แผนงานงบกลาง 4,351,042 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 21,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 21,000,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักงานปลัด และกองคลัง) 
งานบริหารทั่วไป (ส านักงานปลัด อบต.) รวม 6,115,960 บาท 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ส านักงานปลัด อบต.) รวม 40,000 บาท 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) รวม 2,221,320 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ส านักงานปลัดฯ) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (ส านักงานปลัดฯ) รวม 310,000 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส านักงานปลัดฯ) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 196,500 บาท 
แผนงานการเกษตร (ส านักงานปลัดฯ) 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคมฯ) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 871,640 บาท 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท 
แผนงานสาธารณสุข (กองสวัสดิการสังคมฯ) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (กองสวัสดิการสังคมฯ) รวม 220,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 979,800 บาท 
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,590,000 บาท 
แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,017,220 บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 1,341,518 บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 440,000 บาท 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 15,000 บาท 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง รวม 4,351,042 บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 
แยกเป็น 

จ านวน 
 

21,000,000 
 

บาท 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักงานปลัด และกองคลัง) 
งานบริหารทั่วไป (ส านักงานปลัด อบต.) รวม 6,115,960 บาท 

งบบุคลากร รวม 4,256,760 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายก 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 

จ านวน 514,080 บาท 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2 คน 

จ านวน 42,120 บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 

จ านวน 42,120 บาท 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 12 คน  

จ านวน 1,281,600 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,290,440 บาท 
เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน  และการปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ พนักงานส่วนต าบลใน
ส านักงานปลัดฯ 

จ านวน 1,546,920 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/เงิน

ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ในส านักงานปลัดฯ 
 
 

จ านวน 60,000 บาท 
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เงินประจ าต าแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ

ตามระเบียบที่ก าหนด ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น) และ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 

จ านวน 126,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง ต าแหน่ง  
พนักงานขับรถยนต์ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา ในส านักงานปลัดฯ 

จ านวน 521,520 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง ต าแหน่ง  
พนักงานขับรถยนต์ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา ในส านักงานปลัดฯ 

จ านวน 36,000 บาท 

    
งบด าเนินการ รวม 1,788,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง (โบนัส)  และผลประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมาย
ก าหนด ฯลฯ 

จ านวน 100,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

จ านวน 10,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล/

ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 

จ านวน 30,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ อบต. ค่าจัดท าป้ายประกาศ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดท าเวปไซต์ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่ารังวัดที่ดิน ฯลฯ  

 

จ านวน 100,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน 

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย    

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี

ต่างๆ ฯลฯ 

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

จ านวน 890,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ  ใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ 

ตั้งไว้ 200,000 บาท 

2) ค่าด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น /สมาชิก
สภาท้องถิ่น  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภา ท้องถิ่น คราวหมดวาระ หรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

ตั้งไว้ 300,000 บาท 

3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้า ยประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าท้องถิ่น  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้า ยประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

5) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากร  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับและผู้น าท้องถิ่น                                      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้า ยประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ที่ใช้ในการจัดโครงการ 

ตั้งไว้ 300,000 บาท 
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6) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือให้สามารถ ใช้งาน

ได้ตามปกต ิเช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ  รวม 425,000 บาท 

ค่าวัสดุส านักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม 

ปากกา หนังสือพิมพ์ น้ าดื่ม ฯลฯ  

จ านวน 100,000 บาท 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอ่ืนๆ ส าหรับใช้ในส านักงาน 

จ านวน 5,000 บาท 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่ 

และชิ้นส่วนที่เสียหาย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ส าหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ 
รถตู้ รถยนต์ รถกระเช้าฯ และรถยนต์บรรทุกน้ า 

จ านวน 60,000 บาท 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน 

น้ ามันเครื่อง มันเบนซิน น้ ามันดีเซล ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ รถตู้ รถกระเช้าฯ 
รถยนต์บรรทุกน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ 
ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นหรับเครื่องจักรกลของ
หน่วยงานต่างๆ ที่ขอมาใช้ในราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 200,000 บาท 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ เช่น หมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ( Hub) เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

จ านวน 40,000 บาท 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 

แก้วน้ า จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ฯลฯ 

จ านวน 10,000 บาท 

ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 

จ านวน 10,000 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 213,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพลับ  ศูนย์ อปพร.  และอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ  

จ านวน 120,000 บาท 

ค่าน้ าประปา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพลับ และศูนย์ อปพร. และอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ  

จ านวน 12,000 บาท 
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ค่าบริการโทรศัพท์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองพลับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 

จ านวน 22,000 บาท 

ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรณียากร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

จ านวน 7,000 บาท 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น เช่น  ค่าดูแล

เวปไซต์ ค่าเช่าพ้ืนที่เวปไซต์ ค่าโดเมนเนม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

จ านวน 52,000 บาท 

    
งบลงทุน รวม 60,200 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 60,200 บาท 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 

(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  3.3 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ  LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย

กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

จ านวน 16,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

จ านวน 3,200 บาท 
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ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 

(30 หน้า/นาท)ี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี

ถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

จ านวน 7,900 บาท 

ค่าครุภัณฑ์สแกนเนอร์  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

จ านวน 3,100 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ และบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ      

จ านวน 30,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท 
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะแก เพื่อด าเนินการโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอ าเภอ เมืองเพชรบุรี  
ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จ านวน 11,000 บาท 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ส านักงานปลัด อบต.) รวม 40,000 บาท 
งบด าเนินการ รวม 15,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน  
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

จ านวน 15,000 บาท 

1) โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบล พบประชาชนเพื่อ
รับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

 
 
 
 

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

2) โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลที่มีประสิทธิภาพ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

    
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 

รายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล  หรือพัฒนา

ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  
พัฒนาระบบต่างๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบัน หรือบุคคล 
ในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 25,000 บาท 
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งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) รวม 2,221,320 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,401,320 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,401,320 บาท 
เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการ

กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) นักวิชาการพัสดปุฏิบัติการ/ช านาญการเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน/ช านาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ/ช านาญการ 
และการปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  และการปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล ในกองคลังฯ 

จ านวน 1,180,320 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/    

เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ในกองคลังฯ 

จ านวน 36,000 บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ

ตามระเบียบที่ก าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  

จ านวน 42,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในกองคลังฯ 

จ านวน 138,000 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในกองคลังฯ 

จ านวน 5,000 บาท 

    
งบด าเนินการ รวม 810,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการท างานนอกเวลาของพนักงาน

ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

จ านวน 10,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง (โบนัส)  และผลประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมาย
ก าหนด 

จ านวน 80,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล/

ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 

จ านวน 50,000 บาท 
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ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจ าปี  การจัด

แผ่นพับการช าระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 

จ านวน 50,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

จ านวน 250,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล กองคลังฯ 

ตั้งไว้ 100,000 บาท 

2) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้  
ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 150,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต)ิ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

จ านวน 20,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

วัสดุส านักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่างๆ ในกองคลังฯ     

จ านวน 50,000 บาท 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่นหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

จ านวน 30,000 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรณียากร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า บริการ ไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

จ านวน 20,000 บาท 

    
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง        

จ านวน 10,000 บาท 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ส านักงานปลัดฯ) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (ส านักงานปลัดฯ) รวม 310,000 บาท 

งบด าเนินการ รวม 310,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
แก่ อปพร. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง 

จ านวน 50,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายประกาศ ป้ายประชา  

สัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตัดสติกเกอร์เครื่องหมาย อปพร.       
ติดศูนย์ อปพร. รถยนต์ส านักงาน หรือรถตู้ ฯลฯ                           

จ านวน 10,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

จ านวน 140,000 บาท 
 
 

1) โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลวันขึ้น
ปีใหม ่เทศกาลวันสงกรานต์ และเทศกาลต่างๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และ   
อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

2) โครงการอบรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น   
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว                

ตั้งไว้ 100,000 บาท 

3) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยแก่ประชาชน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุง รักษา
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต)ิ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

จ านวน 10,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

วัสดุเครื่องดับเพลิง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง 

จ านวน 50,000 บาท 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จ านวน 10,000 บาท 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อก๊ักสะท้อน

แสง เครื่องแบบ อปพร.ฯลฯ 

จ านวน 20,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย กระบอง

สัญญาณไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย 

จ านวน 20,000 บาท 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส านักงานปลัดฯ) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 196,500 บาท 

งบด าเนินการ รวม 165,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

จ านวน 165,000 บาท 

1) โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลตอบแทนประชาชน 
เพ่ือประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้
ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 15,000 บาท 

2) โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร  และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้
ในการจัดโครงการดังกล่าว         

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

3) โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าต้นกล้าหรือพันธุ์ไม้ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 40,000 บาท 

4) โครงการ big cleaning day 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้  
ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

5) โครงการท้องถิ่นหนองพลับสวยด้วยมือเรา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว     

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

6) โครงการชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น   
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว  

 
 
 
 
 
 
  

ตั้งไว้ 50,000 บาท 
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งบเงินอุดหนุน รวม 31,500 บาท 
เงินอุดหนุน รวม 31,500 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 31,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองเพชรบุรี ของ  ศตส.อ.เมือง เพชรบุรี  
ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเพชรบุรี ดังต่อไปนี้ 

รวม 31,500 บาท 

1) โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตั้งไว้ 29,000 บาท 

2) โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2560 ตั้งไว้ 2,500 บาท 
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แผนงานการเกษตร (ส านักงานปลัดฯ) 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท 

งบด าเนินการ รวม 90,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้     

รวม 90,000 บาท 

1) โครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก 
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่           

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น   
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

2) โครงการอนุรักษ์การปลูกหญ้าแฝก (โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าต้นกล้าหรือค่าพันธุ์หญ้าแฝก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 40,000 บาท 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคมฯ) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 871,640 บาท 

งบบุคลากร รวม 661,640 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 661,640 บาท 

เงินเดือน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการ

กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/ช านาญการ และการปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วนต าบล 
ในกองสวัสดิการสังคมฯ 

รวม 614,640 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/เงินปรับเพิ่ม

ตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ในกองสวัสดิการสังคมฯ 

จ านวน 5,000 บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ

ตามระเบียบที่ก าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม) 

รวม 42,000 บาท 

    
งบด าเนินการ รวม 200,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการท างานนอกเวลาของพนักงาน

ส่วนต าบล 

รวม 5,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง (โบนัส)  และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด 

รวม 30,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดแผ่นพับ วารสาร 

ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

รวม 50,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รวม 50,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศ ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ในกองสวัสดิการสังคม 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

รวม 10,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

วัสดุส านักงาน   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ต่างๆในส่วนสวัสดิการสังคมฯ                                       

รวม 20,000 บาท 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึก 
ข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรณียากร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า บริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

รวม 5,000 บาท 

    
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  เช่นค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ และบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวม 10,000 บาท 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท 
งบด าเนินการ รวม 150,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้                 

จ านวน 150,000 บาท 

1) โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว “โครงการครอบครัว
สุขสันต์ชุมชนสุกใส” 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 40,000 บาท 

2) โครงการ ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของคนพิการ
และส ารวจความต้องการเครื่องช่วยความพิการภายในต าบลหนองพลับ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น   
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

3) โครงการจัดสวัสดิการและกิจกรรมส าหรับผู้สูงวัยด้วย
รักและห่วงใย  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น   
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 40,000 บาท 

4) โครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนต าบล
หนองพลับ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ใน
การจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 40,000 บาท 
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แผนงานสาธารณสุข (กองสวัสดิการสังคมฯ) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสวัสดิการสังคมฯ) รวม 220,000 บาท 

งบด าเนินการ รวม 220,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน 

รวม 220,000 บาท 

1) โครงการ อสม. สัมพันธ์  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น   
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 60,000 บาท 

2) โครงการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

4) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมา    
พ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพาหนะพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้  
ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

5) โครงการให้ความรู้และการป้องกันเรื่องโรคติดต่อต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 979,800 บาท 

งบบุคลากร รวม 609,800 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 609,800 บาท 

เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการ

กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน และ
การปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วนต าบล ในกองช่างฯ 

รวม 562,800 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/     

เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ในกองช่างฯ 

จ านวน 5,000 บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ

ตามระเบียบที่ก าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 

รวม 42,000 บาท 

    
งบด าเนินการ รวม 350,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างงานก่อสร้างต่างๆ และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง (โบนัส)  และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด  

รวม 45,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ในกองช่างฯ 

รวม 5,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล/

ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 

รวม 20,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  

และค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจัดท าแผนพับ จัดท าป้ายต่างๆ ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกขุดลอกคู คลอง ต่างๆ ค่าก าจัดวัชพืช บริเวณคลองริมถนนสาย  
หาดเจ้าส าราญทั้ง 2 ฝั่ง ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างต่างๆ  เช่นถนน ราง ท่อ ที่ไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ ฯลฯ 

 
 
 

รวม 100,000 บาท 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกต ิ เช่น หอกระจายข่าว ซ่อมไฟฟ้า หลอดไฟต่าง  ๆรถยนต์ส านักงาน 
รถตู้ รถกระเช้าฯ รถยนต์บรรทุกน้ า ถนน ฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รวม 50,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล ในกองช่างฯ 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 
วัสดุส านักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม 

ปากกา ยางลบ เครื่องเขียน ฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 

วัสดุก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ในการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบล และเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือน าไปสร้างบ้าน หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน เช่น หิน ดิน ทราย 
ปูน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ไม้ต่างๆ ยางมะตอยส าเร็จรูป สี แปรงทาสี ท่อพีวีซี 
ข้องอ สามทาง ข้อต่อตรง กาว ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 

ค่าวัสดุการเกษตร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัด

ศัตรูพืชและสัตว์ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่นหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจาย สัญญาณ ( Hub) เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 

งบลงทุน รวม 20,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ครุภัณฑ์ต่างๆ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินที่ใช้ครั้งหนึ่งเกินกว่า 5,000 บาท) 
เช่น หอกระจายข่าว ซ่อมไฟฟ้า หลอดไฟต่างๆ ถนน รถยนต์ รถตู้ รถกระเช้าฯ 
รถบรรทุกน้ า ถนน ราง ท่อ ระบายน้ า ฯลฯ 

 
 
 
 

รวม 20,000 บาท 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,590,000 บาท 
งบด าเนินการ รวม 240,000     บาท 

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง

ต่างๆ งานปรับปรุงต่างๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ฯลฯ 

รวม 50,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น หอกระจายข่าว ซ่อมไฟฟ้า หลอดไฟต่างๆ รถยนต์ รถตู้ 
รถกระเช้าฯ รถบรรทุกน้ า ถนน ท่อ รางระบายน้ า ฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า 

สวิทช์ไฟฟ้า ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 

รวม 100,000 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะในต าบล  และ

สถานที่ที่เป็นสมบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

รวม 70,000 บาท 

    
งบลงทุน รวม 2,350,000 บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,350,000 บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 2,350,000 บาท 

1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ) 

ตั้งไว้ 2,300,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการ

ซ่อมแซมตาปกติ เช่นค่าปรับปรุงระบบ ระบายน้ า ถนน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ 

รวม 50,000 บาท 
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แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,017,220 บาท 

งบบุคลากร รวม 802,220 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 802,220 บาท 

เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกอง การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา)  และ
ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวม 588,600 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/     

เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา)  และ
ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวม 5,000 บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่

ได้รับตามระเบียบที่ก าหนด ผู้อ านวยการกอง การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา) 

รวม 42,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวม 150,000 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวม 16,620 บาท 

    
งบด าเนินการ รวม 215,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

รวม 5,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็น  
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง (โบนัส)  และผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่
กฎหมายก าหนด 

รวม 70,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนของบุตรพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ

เบิกได้ตามระเบียบ 
 
 

รวม 20,000 บาท 
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ 

ค่าจ้างเหมาและบริการต่างๆ ค่าจัดท าป้ายต่างๆ ฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รวม 50,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมฯ 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ 

รวม 10,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

วัสดุส านักงาน 
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ 

แฟ้ม ปากกา ยางลบ ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่นหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ( Hub) เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 1,341,518 บาท 
งบด าเนินการ รวม 779,438 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 469,700 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ

ค่าจ้างเหมาและบริการต่างๆ ค่าจัดท าป้ายต่างๆ ฯลฯ  

รวม 30,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รวม 439,700 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 19  คน  ๆ ละ 1,700  บาท    
เป็นเงิน 106,400 บาท 

ตั้งไว้ *32,300 บาท 

2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว                   

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

4) โครงการศึกษาดูงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

5) โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 6,000 บาท 

6) โครงการทัศนศึกษาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

7) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรอบรู้เรื่องอาเซียน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว        

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

8) โครงการอบรมฯเพ่ิมพูนประสบการณ์ชีวิต    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว     

ตั้งไว้ 50,000 บาท 
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9) โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

10) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

11) โครงการค่ากิจกรรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

12) โครงการเยาวชนประกวดวาดภาพในวันพ่อ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

13) โครงการเยาวชนประกวดวาดภาพในวันแม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

14) โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

15) โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

16) โครงการพ่อแม่ชวนลูกเล่านิทาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

17) โครงการสนับสนุนฯการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 106,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 

19 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 280 วัน เป็นเงิน 106,400 บาท 
โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี้ 
ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 19 X 20 X 140 = 53,200 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 19 X 20 X 140 = 53,200 บาท 
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18) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ

ท้องถิ่น เป็นค่า ใช้จ่ายใน การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 285,738 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จ าเป็นส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า    
สวิทช์ไฟฟ้าฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นแปรง ไม้กวาด   

แก้วน้ า จาน ชาม น้ ายาล้างห้องน้ าฯลฯ ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รวม 10,000 บาท 

ค่าอาหารเสริม (นม) รวม 255,738 บาท 
1) โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก  จ านวน 71 คน อัตราคนละ 

7.37 บาท จ านวน 260 วัน (จ านวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)  
เป็นเงิน 136,050 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 71 X 7.37 X 130 = 68,025 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 71 X 7.37 X 130 = 68,025 บาท 

ตั้งไว้ 136,050 บาท 

2) โรงเรียนบ้านหนองพลับ  จ านวน 42 คน อัตราคนละ 
7.37 บาท จ านวน 260 วัน (จ านวน 51 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ -อาทิตย์) 
เป็นเงิน  80,480 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 42 X 7.37 X 130 = 40,240 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 42 X 7.37 X 130 = 40,240 บาท 

ตั้งไว้ 80,480 บาท 

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังสี จ านวน 19 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท จ านวน 280 วัน เป็นเงิน 39,208 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน 
ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 19 X 7.37 X 140 = 19,604 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 19 X 7.37 X 140 = 19,604 บาท 

ตั้งไว้ 39,208 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 

ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

รวม 12,000 บาท 

ค่าน้ าประปา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 

ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 
 

รวม 12,000 บาท 
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ครุภัณฑ์ต่างๆ  
เช่น เครื่องเล่นเด็ก อุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

    
งบเงินอุดหนุน รวม 552,080 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 552,080 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ    
อุดหนุนอาหารกลางวัน รวม 452,000 บาท 

1) โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก จ านวน 71 คน อัตราคนละ 
20 บาท จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 284,000 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 71 X 20 X 100 = 142,000 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 71 X 20 X 100 = 142,000 บาท 

   

2) โรงเรียนบ้านหนองพลับ จ านวน 42 คน อัตราคนละ 
20 บาท จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 168,000 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 42 X 20 X 100 = 84,000 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 42 X 20 X 100 = 84,000 บาท 

   

อุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 
หรือวิชาชีพอ่ืนที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก จ านวน 1 คน จ านวน
12 เดือนๆ ละ 8,340 บาท          

รวม 100,080 บาท 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 

งบด าเนินการ รวม 50,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รวม 50,000 บาท 

1) โครงการส่งเสริม กีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติดต าบล
หนองพลับ        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ   
จัดโครงการดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 440,000 บาท 
งบด าเนินการ รวม 440,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   รวม 150,000 บาท 

1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ    
จัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ    
จัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

3) โครงการ อบรมการ ปฏิบัติธรรม เพ่ือถวายเป็น   
พระราชกุศล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ    
จัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

4) โครงการสืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ    
จัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 15,000 บาท 

5) โครงการฟังธรรมเดือนละครั้ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ    
จัดโครงการดังกล่าว 

 

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน    

รวม 290,000 บาท 

1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีไทยทรงด า
ต าบลหนองพลับ    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

2) โครงการส่งเสริม ประเพณี สรงน้ าพระรดน้ าขอพร   
ผู้สูงอายุต าบลหนองพลับ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

 
 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 
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3) โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

4) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งสะบ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

5) โครงการ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีไทยทรงด า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

6) โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสรงน้ าพระ รดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว    

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

7) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว                 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

8) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว                 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

9) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว                 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

10) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

 
 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 15,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน   รวม 15,000 บาท 

เงินอุดหนุน   รวม 15,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 15,000 บาท 
เงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง เพชรบุรี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน โครงการจัดงาน พระนครคีรี -เมืองเพชร      
ครั้งที่ 31 ประจ าปี พ.ศ. 2560 อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ตั้งไว้ 15,000 บาท 
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แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง รวม 4,351,042 บาท 

งบกลาง รวม 4,351,042 บาท 
งบกลาง รวม 4,141,042 บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของ

นายจ้างและผู้ประกันตน   
 

รวม 50,000 บาท 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
เพ่ือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 5 คน คนละ 500 บาท 

จ านวน 12 เดือน และประมาณการจ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่อาจจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 

รวม 30,000 บาท 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ช่วงอายุระหว่าง 60 -69 ปี  จ านวน 204  คน ๆ ละ 
600 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,468,800 บาท 

ช่วงอายุระหว่าง 70 -79 ปี  จ านวน 136  คน ๆ ละ 
700 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,142,400 บาท 

ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี  จ านวน 61  คน  ๆ ละ    
800 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 585,600 บาท 

ช่วงอายุระหว่าง 90 ปี ขึ้นไป จ านวน 15 คน ๆ ละ 
1,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท 

 

รวม 3,376,800 
 

บาท 

เบี้ยยังชีพคนพิการ  
เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 60 คน คนละ 800 บาท 

จ านวน 12 เดือน และประมาณการจ านวนผู้พิการที่อาจจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 

รวม 576,000 บาท 

ส ารองจ่าย 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เช่น 

ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือท่ีจ าเป็นในกรณีที่มิได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องจ่าย หรือ ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว   
แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

 
 
 
 
 
 

รวม 53,242 บาท 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ดังนี้                

รวม 
 

55,000 บาท 

เงินสมทบกอบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที ่

เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล (ตามรายหัวประชากร  X 45) = 2,500 X 45 = 112,500 บาท     
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ)  

ตั้งไว้ 45,000 บาท 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองพลับ 
เพ่ือใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล

หนองพลับ 
  

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 210,000 บาท 
เงินสมบทกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพื่อช่วยเหลือ

แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ1 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1928 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543  
ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน 

รวม 210,000 บาท 

 
 

 
 
 


