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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพลับ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับทุกท่านได้ทราบ  
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน      39,452,544.01  บาท  
1.1.2 เงินสะสม จ านวน      20,130,771.94  บาท  
1.1.3 เงินทุนส ารองสะสม จ านวน      11,055,002.44  บาท  
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม  0.00  บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม  346,700.00  บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2560 

(1)  รายรับจริง จ านวน  17,921,452.88  บาท 
หมวดภาษีอากร จ านวน 118,904.96  บาท  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 17,809.60  บาท  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 146,151.95  บาท  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00  บาท  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 27,700  บาท  
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00  บาท  
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 10,300,199.37  บาท  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 7,310,687.00  บาท  

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  65,000  บาท  
(3) รายจ่ายจริง  จ านวน  10,669,910.34  บาท ประกอบด้วย  
 งบกลาง จ านวน  3,290,577.00  บาท  
 งบบุคลากร จ านวน 5,568,130.00  บาท  
 งบด าเนินงาน จ านวน 1,279,832.00  บาท  
 งบลงทุน จ านวน 21,000.00  บาท  
 งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00  บาท  
 งบเงินอุดหนุน จ านวน 510,380  บาท  
(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  0.00  บาท  
(5)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน  2,149,900  บาท 
(6)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  0.00  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
 

 รายรับจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

รายได้จัดเก็บ    
หมวดภาษีอากร 92,890.39 86,000.00 86,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 21,446.90 30,000.00 30,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 196,380.25 191,000.00 191,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 0.00 0.00 0.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 36,100.00 63,000.00 63,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 1,500.00 2,000.00 2,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บ 348,317.54 372,000.00 372,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดภาษีจัดสรร 12,909,007.40 13,200,000.00 13,200,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,909,007.40 13,200,000.00 13,200,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,315,433.00 7,428,000.00 7,428,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,315,433.00 7,428,000.00 7,428,000.00 

รวม 16,572,757.94 21,000,000.00 21,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
 

รายจ่าย รายรับจริงปี 2559 ประมาณการปี 2560 ประมาณการปี 2561 
รายจ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 217,837.00 4,601,042.00 4,294,796.00 
งบบุคลากร 6,314,407.00 7,731,740.00 7,651,924.00 
งบด าเนินงาน 1,677,740.62 5,337,438.00 5,710,400.00 
งบลงทุน 2,726,000.00 2,695,200.00 2,748,300.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน 622,094.29 609,580.00 569,580.00 

รวมรายจ่ายงบประมาณ 11,558,278.91 21,000,000.00 21,000,000.00 
รวม 11,558,278.91 21,000,000.00 21,000,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  

อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,286,360 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 2,259,760 
แผนงานสาธารณสุข 260,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 819,960 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,797,624 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 336,500 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 545,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร 70,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 4,294,796 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 21,000,000 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ     
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้      
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองเพชรบุรี 

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ข้อ 2. ข้อบัญญัต ินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 21,000,000 บาท 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวน     

รวมทั้งสิ้น 21,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี ้
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,286,360 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา 2,259,760 
แผนงานสาธารณสุข 260,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 819,960 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,797,624 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 336,500 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 545,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานการเกษตร 70,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   
แผนงานงบกลาง 4,294,796 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 21,000,000 
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  0  บาท ดังนี ้
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ

การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี ้

ประกาศ ณ วันท่ี........................................ 
  (ลงนาม)....................................................................... 
                                                                                                         (นายนที เพ็งพิณ) 
                                                                                ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
                   อนุมัติ 
 
 
(ลงนาม).................................................. 
           (นายรัฐพล นิโครธานนท์) 
ต าแหน่ง  นายอ าเภอเมืองเพชรบุร ี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  จ านวน  21,000,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 6,340,000 บาท 

งบบุคลากร รวม 4,290,000 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,881,960 บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายก 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 

จ านวน 495,840 บาท 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2 คน 

จ านวน 38,400 บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 

จ านวน 38,400 บาท 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

จ านวน 82,560 บาท 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 12 คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  

จ านวน 1,226,760 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,408,040 บาท 
เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง   

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) ต าแหน่ง หัวหน้า
ส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น ต าแหน่ง นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  และการปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วนต าบลในส านักงานปลัดฯ 

จ านวน 1,637,520 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/เงิน

ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ในส านักงานปลัดฯ 
 

จ านวน 84,000 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 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป และ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
ต าแหน่ง คนงาน ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ในส านักงานปลัดฯ 

จ านวน 524,520 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป และ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
ต าแหน่ง คนงาน ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ในส านักงานปลัดฯ 

จ านวน 36,000 บาท 

    
งบด าเนินการ รวม 1,972,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

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

จ านวน 200,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ 

จ านวน 10,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล/   

ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 

จ านวน 30,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 1,180,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ อบต. ค่าจัดท าป้าย
ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม        
ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดท าเวปไซต์      
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่ารังวัดที่ดิน ฯลฯ  

 
 
 

จ านวน 100,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 170,000 บาท 
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ    

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรม

ในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ  เช่น วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช  วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ การจัดกิจกรรม น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ และ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

4) โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดงานและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรม น้อมร าลึกถึง  
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

5) โครงการวันแม่แห่งชาติ 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดงานและการจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์       
พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

6) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

จ านวน 910,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  

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

ตั้งไว้ 100,000 บาท 

2) ค่าด าเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภาท้องถิ่น คราวหมดวาระ หรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

ตั้งไว้ 300,000 บาท 

3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

4) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าท้องถิ่น  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

5) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากร  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับและผู้น าท้องถิ่น                                      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
ที่ใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ 

ตั้งไว้ 300,000 บาท 

6) โครงการอบรมให้ความรู้พนักงานส่วนต าบลและ
คณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

7) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ต่างๆ และบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ฯลฯ จ านวน 50,000 บาท 

 
 
 

ตั้งไว้ 180,000 บาท 
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(2) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ (ซ่อมกลาง) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  รถตู้ รถกระเช้า รถยนต์
บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ จ านวน 80,000 บาท 

(3) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ (ซ่อม ปกติ ) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  รถตู้ รถกระเช้า รถยนต์
บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ จ านวน 50,000 บาท 
    

ค่าวัสดุ  รวม 355,000 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 ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าอะไหล่ สัญญาณไฟวับวาบ และชิ้นส่วนที่เสียหาย เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ส าหรับใช้ในรถจักรยานยนต์  รถตู้ รถยนต์ รถกระเช้า และรถยนต์
บรรทุกน้ า ฯลฯ 

จ านวน 50,000 บาท 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน 

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

จ านวน 150,000 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 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 197,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพลับ  ศูนย์ อปพร. และอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ  

จ านวน 120,000 บาท 
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ค่าน้ าประปา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพลับ และศูนย์ อปพร. และอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ  

จ านวน 12,000 บาท 

ค่าบริการโทรศัพท์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองพลับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 

จ านวน 10,000 บาท 

ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรณียากร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

จ านวน 5,000 บาท 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น เช่น ค่าดูแล    

เวปไซต์ ค่าเช่าพ้ืนที่เวปไซต์ ค่าโดเมนเนม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

จ านวน 50,000 บาท 

    
งบลงทุน รวม 67,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 67,000 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โต๊ะหมู่บูชา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 

8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ท าด้วยไม้สักความกว้างของโต๊ะหมู่บูชาขนาด 9 นิ้ว 
- มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
- มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น 

จ านวน 17,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ และบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ  

จ านวน 50,000 บาท 

        
งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล ธงชัย เพ่ือด าเนินการ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอเมือง
เพชรบุรี ประจ าปี 2561 

จ านวน 11,000 บาท 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 

รายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ

ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนา
ระบบต่างๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบัน หรือบุคคล   
ในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร         
ส่วนต าบลหนองพลับ 

จ านวน 25,000 บาท 
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,921,360 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,306,360 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,306,360 บาท 
เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการ

กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ช านาญการเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช านาญการ 
และการปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วนต าบล ในกองคลังฯ 

จ านวน 1,092,840 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/    

เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ในกองคลังฯ 

จ านวน 12,000 บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ

ตามระเบียบที่ก าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  

จ านวน 42,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในกองคลังฯ 

จ านวน 143,520 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในกองคลังฯ 

จ านวน 16,000 บาท 

    
งบด าเนินการ รวม 605,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 160,000 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 120,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล/

ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 

จ านวน 30,000 บาท 
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ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจ าปี การจัด

แผ่นพับการช าระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 

จ านวน 30,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

จ านวน 305,000 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 200,000 บาท 

3) โครงการให้ค าปรึกษาแนะน าและออกจัดเก็บภาษี  
นอกสถานที่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ 
ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

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 10,000 บาท 

ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรณียากร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

จ านวน 10,000 บาท 
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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 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม 330,000 บาท 

งบด าเนินการ รวม 330,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
แก่ อปพร. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง ฯลฯ 

จ านวน 30,000 บาท 

    

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายประกาศ ป้ายประชา 

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

จ านวน 10,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

จ านวน 150,000 บาท 
 
 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่าย แก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง ฯลฯ  

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

2) โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศกาล           
วันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ และเทศกาลต่างๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และ   
อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

3) โครงการอบรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ                

ตั้งไว้ 80,000 บาท 

4) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย
แก่ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 10,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิฯลฯ 

จ านวน 10,000 บาท 
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ เครื่องดับเพลิง  วัสดุและอุปกรณ์   

ที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น สารเคมีดับเพลิง ข้อแยกสามทาง สายส่งน้ าดับเพลิง    
ปืนฉีดน้ าดับเพลิง พลั่ว ขวาน คีมตัดเหล็ก ฯลฯ 

จ านวน 50,000 บาท 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุและ

อุปกรณ์ เช่น สัญญาณไฟวับวาบ สัญญาณไซเรน ฯลฯ 

จ านวน 20,000 บาท 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อก๊ักสะท้อน

แสง เครื่องแบบ อปพร.ฯลฯ 

จ านวน 50,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย 

กระบองไฟสัญญาณ ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านกระบองไฟสัญญาณ ฯลฯ 

จ านวน 10,000 บาท 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,034,980 บาท 

งบบุคลากร รวม 819,980 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 819,980 บาท 

เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา) และ
ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวม 618,720 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/     

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

รวม 5,000 บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่

ได้รับตามระเบียบที่ก าหนด ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา) 

รวม 42,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวม 143,520 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวม 10,740 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
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

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 เพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกต ิ

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 1,224,780 บาท 
งบด าเนินการ รวม 588,400 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 310,400 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ

ค่าจ้างเหมาและบริการต่างๆ ค่าจัดท าป้ายต่างๆ ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รวม 280,400 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 19 คน ๆ ละ 1,700 บาท    
เป็นเงิน 32,300 บาท 

ตั้งไว้ 32,300 บาท 

2) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้เรื่องอาเซียน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ฯลฯ        

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

3) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพ่ิมพูนประสบการณ์ชีวิต    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ฯลฯ            

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

4) โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

5) โครงการเยาวชนประกวดวาดภาพในวันพ่อ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

6) โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนท ากิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

7) โครงการพ่อแม่ชวนลูกเล่านิทาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 
 

ตั้งไว้ 5,000 บาท 
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8) โครงการสนับสนุนฯการบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 

19 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 93,100 บาท 
โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี้ 
ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 19 X 20 X 123 = 46,740 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 19 X 20 X 122 = 46,360 บาท 
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ตั้งไว้ 93,100 บาท 

9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ

ท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 254,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จ าเป็นส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า    
สวิทช์ไฟฟ้าฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นแปรง ไม้กวาด   

แก้วน้ า จาน ชาม น้ ายาล้างห้องน้ าฯลฯ ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รวม 10,223 บาท 

ค่าอาหารเสริม (นม) รวม 233,777 บาท 
1) โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก จ านวน 68 คน อัตราคนละ 

7.37 บาท จ านวน 260 วัน (จ านวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
เป็นเงิน 130,301.60 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 68X7.37X130 =65,150.80 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 68X7.37X130 =65,150.80 บาท 

   

2) โรงเรียนบ้านหนองพลับ จ านวน 35 คน อัตราคนละ 
7.37 บาท จ านวน 260 วัน (จ านวน 51 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
เป็นเงิน  67,067 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 35X7.37X130 =33,533.50 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 35X7.37X130 =33,533.50 บาท 

   

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรัง ษี จ านวน 19 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 36,407.80 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน 
ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 19X7.37X130 =18,203.90 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 19X7.37X130 =18,203.90 บาท 
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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 

    
งบลงทุน รวม 124,300 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 124,300 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

จ านวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
(1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , 

Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน  
(2) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
(3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 

หรือ 1200x4,800 dpi  
(4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อ

นาท ี(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)  
(5) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที

(ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)  
(6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
(7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi  
(8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
(9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
(10) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
(11) สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
(12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface)   

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
(13) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
(14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 
 
 

 
 

รวม 
ตั้งไว้ 

114,300 
7,700 

บาท 
บาท 
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2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 
42,300 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
(1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 32,000 บีทียู 
(2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
(3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น

ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  

(4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด    
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

(5) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

- ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง 

(6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
(7) มีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตาม

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสูง ( EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 

- ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวน
วัตต์ที่น้อยกว่า 

- ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วย
จ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศ  
มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 

(8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 

ตั้งไว้ 84,600 บาท 

3) โต๊ะอาหารส าหรับเด็กอนุบาล 
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะอาหารส าหรับเด็กอนุบาล จ านวน 4 ชุด  ๆ ละ 

3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
โต๊ะ หน้าขาว ขนาด 60X120X55 ซม.  พร้อม ม้านั่งยาว     

หน้าขาว 2 ตัว ขนาด 30X120X35 ซม. 
 

ตั้งไว้ 12,000 บาท 
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4) โต๊ะท างาน 
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
โต๊ะท างาน ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง75 ซม.    

มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย 
 

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

5) เก้าอ้ีท างาน 
เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
เก้าอ้ีท างานเบาะบุฟองน้ า หุ้มหนังเทียม ขนาด กว้าง 53 

ซม. X ยาว 50 ซม. X สูง 78 ซม. 
 

ตั้งไว้ 2,000 บาท 

6) ชั้นวางหนังสือนิทาน 
เพ่ือจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
ชั้นวางหนังสือนิทานแบบโชว์ปก 5 ชั้น ขนาด กว้าง 69 ซม. X 

ลึก 36 ซม. X สูง 66 ซม. หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 
 

ตั้งไว้ 3,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ครุภัณฑ์ต่างๆ  
เช่น เครื่องเล่นเด็ก อุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

    
งบเงินอุดหนุน รวม 512,080 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 512,080 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  รวม 512,080 บาท 
อุดหนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 412,000 บาท 

1) โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก จ านวน 68 คน อัตราคนละ 
20 บาท จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 272,000 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 68 X 20 X 100 = 136,000 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 68 X 20 X 100 = 136,000 บาท 

   

2) โรงเรียนบ้านหนองพลับ จ านวน 35 คน อัตราคนละ 
20 บาท จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 140,000 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 35 X 20 X 100 = 70,000 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 35 X 20 X 100 = 70,000 บาท 

   

อุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 
หรือวิชาชีพอ่ืนที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนบ้าน หนองพลับ จ านวน 1 คน จ านวน
12 เดือนๆ ละ 8,340 บาท เป็นเงิน 100,080 บาท           

ตั้งไว้ 100,080 บาท 

 
 

http://www.tangyongfurniture.com/product-detail.php?id=92757
http://www.tangyongfurniture.com/product-detail.php?id=92757
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 260,000 บาท 

งบด าเนินการ รวม 260,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

รวม 260,000 บาท 

1) โครงการ อสม. สัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ
ต าบลหนองพลับ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 60,000 บาท 

2) โครงการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 30,000 บาท 

3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว  
ฯลฯ 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

4) โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกฯ 
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 

6) โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 40,000 บาท 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 799,960 บาท 

งบบุคลากร รวม 569,960 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 569,960 บาท 

เงินเดือน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการ

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

รวม 522,960 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 220,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 55,000 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 50,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดแผ่นพับ วารสาร 

ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 50,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รวม 60,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

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

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 

เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

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 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ 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 20,000 บาท 
งบด าเนินการ รวม 20,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้                 

จ านวน 20,000 บาท 

1) โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของคนพิการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,000,624 บาท 

งบบุคลากร รวม 665,624 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 665,624 บาท 

เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการ

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

รวม 618,624 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 315,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น

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

รวม 60,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ในกองช่างฯ 

รวม 5,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล/

ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 

รวม 20,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

และค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจัดท าแผนพับ จัดท าป้ายต่างๆ ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกขุดลอกคู คลอง ต่างๆ ค่าก าจัดวัชพืช ในคลองหรือ บริเวณคลอง 
ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างต่างๆ เช่นถนน ราง ท่อ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ฯลฯ 

 
 
 

รวม 50,000 บาท 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ เช่น หอกระจายข่าว ซ่อมไฟฟ้า หลอดไฟต่างๆ ถนน ฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รวม 50,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 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 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการด 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

ศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร ฯลฯ 

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 2,797,000 บาท 
งบด าเนินการ รวม 280,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง

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 100,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า 

สวิทช์ไฟฟ้า ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 

รวม 100,000 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะในต าบล  และ

สถานที่ที่เป็นสมบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

รวม 30,000 บาท 

    
งบลงทุน รวม 2,517,000 บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,517,000 บาท 
ค่าถมดิน รวม 423,000 บาท 

1) โครงการถมดินสระน้ าประปาหมู่บ้านบริเวณสระน้ า 
ประปาหมู่บ้าน บ้านใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ขนาดปากสระน้ ากว้างประมาณ 15-30 เมตร ยาว 52-54 เมตร ใช้
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,510 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ) 

 

ตั้งไว้ 423,000 บาท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 2,044,000 บาท 
1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนซอย 5 บ้านสมอดาน (บ้านนายอัสวิน  อ่อนนุ่ม ถึง บ้านนายบุญมี  พวงเดช) 
หมู่ 1 ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 162 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 เมตร ฝา คสล.ติดตาย พร้อมบ่อพัก
ตะกอนฝาตระแกรงเหล็ก และวางท่อลอดถนน ท่อ PVC. 10 นิ้ว 8 เมตร   
(รวมระยะทางโครงการ ยาวประมาณ 170 เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ) 
 
 

ตั้งไว้ 388,000 บาท 
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2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนซอยบ้านครูบุญมี ถึงบ้านนายสงัด หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย ต าบลหนองพลับ 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 128 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30-0.60 เมตร ฝา คสล.ติดตาย พร้อมบ่อพักตะกอนฝาตระแกรงเหล็ก 
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ) 

 

ตั้งไว้ 307,000 บาท 

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
เลียบคลองชลประทานบ้านสมอดาน (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง เขตหมู่ท่ี 1) 
บ้านสมอดาน หมู่ที่ 5 ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร และเทคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณทางเชื่อมพ้ืนที่ 57 ตารางเมตร พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กรวม 
1,317 ตารางเมตร พร้อมท าผนังก้ันดินยาว 50 เมตร สูง 1.00 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ) 

ตั้งไว้ 765,000 บาท 

4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายบ้านดอนยี่กรอก  (บ้านนางอนงค์  บัวศิริ ถึง บ้านนายจวง  เรืองศิลป์) 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง     
0.40 เมตร ยาว 153 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ฝา คสล.ติดตาย พร้อมบ่อ
พักตะกอน ฝาตะแกรงเหล็ก และวางท่อลอดถนน ท่อ คสล.  0.40 เมตร        
2 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ) 

 

ตั้งไว้ 354,000 บาท 

5) โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ถนนสายทางเข้าวัดธรรมรังษี ซุ้มประตูวัดธรรมรังษี ถึง หน้าวัดธรรมรังษี)       
บ้านดอนขวาง  หมู่ที่ 7 ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ขนาดกว้าง 0.80-1.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่        
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 348 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ) 

ตั้งไว้ 230,000 บาท 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุง
ระบบ ระบายน้ า ถนน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ 

รวม 50,000 บาท 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 336,500 บาท 

งบด าเนินการ รวม 305,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

จ านวน 305,000 บาท 

1) โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลพบประชาชน     
เพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้
ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ         

ตั้งไว้ 5,000 บาท 

2) โครงการปลูกต้นไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 
ในเขตพ้ืนที่ อปท. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าต้นกล้าหรือพันธุ์ไม้ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

3) โครงการ big cleaning day 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ 
ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

4) โครงการท้องถิ่นหนองพลับสวยด้วยมือเรา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ     

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

5) โครงการชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 

6) โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 40,000 บาท 

7) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนต าบลหนองพลับ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 
 
 

ตั้งไว้ 40,000 บาท 
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8) โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและบุคคลในครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 40,000 บาท 

9) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมบูรณาการ
แผนชุมชนระดับต าบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 40,000 บาท 

10) โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 60,000 บาท 

    
งบเงินอุดหนุน รวม 31,500 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 31,500 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 31,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองเพชรบุรี ของ ศตส.อ.เมืองเพชรบุรี 
ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเพชรบุรี ดังต่อไปนี้ 

ตั้งไว้ 31,500 บาท 

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกัน         
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 29,000 บาท 

   

2) โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 
จ านวน 2,500 บาท 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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) โครงการ แข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อเด็กและเยาวชน
ต้านยาเสพติดต าบลหนองพลับ        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

2) โครงการ เด็กและเยาวชนแข่งสะบ้าเพ่ืออนุรักษ์   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตั้งไว้ 
 
 
 
 
ตั้งไว้ 

30,000 
 
 
 
 

20,000 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 480,000 บาท 
งบด าเนินการ รวม 480,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
รวม 480,000 บาท 

1) โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็น   
พระราชกุศล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการ   
จัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 100,000 บาท 

2) โครงการสืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการ   
จัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

3) โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการ   
จัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

4) โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กิจกรรมโตไปไม่โกง” 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการ   
จัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

5) โครงการส่งเสริมประเพณีการท่องเที่ยวไทยทรงด า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการ   
จัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 100,000 บาท 

6) โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการ   
จัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

7) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการ   
จัดโครงการดังกล่าว 

ตั้งไว้ 80,000 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 าเภอเมืองเพชรบุรี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร      
ครั้งที่ 32 ประจ าปี พ.ศ. 2561 อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ตั้งไว้ 15,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท 

งบด าเนินการ รวม 70,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้     

รวม 70,000 บาท 

1) โครงการอบรมส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัย           
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

2) โครงการปลูกผักริมรั้วเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย (ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าต้นกล้า ค่าเมล็ดพันธ์ ค่าพันธุ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ตั้งไว้ 20,000 บาท 
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แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง รวม 4,294,796 บาท 

งบกลาง รวม 4,294,796 บาท 
งบกลาง รวม 4,084,796 บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของ

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 198  คน ๆ ละ 
600 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,425,600 บาท 

ช่วงอายุระหว่าง 70 -79 ปี  จ านวน 133  คน ๆ ละ 
700 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,117,200 บาท 

ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี  จ านวน 55  คน ๆ ละ    
800 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 528,000 บาท 

ช่วงอายุระหว่าง 90 ปี ขึ้นไป จ านวน 1 0 คน ๆ ละ 
1,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท 

 

รวม 3,190,800 
 

บาท 

เบี้ยยังชีพคนพิการ  
เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 73 คน คนละ 800 บาท 

จ านวน 12 เดือน และประมาณการจ านวนผู้พิการที่อาจจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 

รวม 700,800 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 132,476 บาท 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ดังนี้                

รวม 
 

55,000 บาท 

1) เงินสมทบกอบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที ่

เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล (ตามรายหัวประชากร X 45) = 2,500 X 45  = 112,500 บาท     
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ) จ านวน 45,000 บาท 

2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองพลับ 
เพ่ือใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล

หนองพลับ จ านวน 10,000 บาท 
  

   

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

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

รวม 135,720 บาท 

 
 

 
 
 


