
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
อําเภอ บางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 78,870,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,374,180 บาท
งบบุคลากร รวม 9,513,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,779,460 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต.จํานวน 1 อัตรา รองนายก     อบต
. จํานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต
.  จํานวน 1 อัตรา รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.  จํานวน 1 อัตรา รอง
นายก อบต. จํานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือนจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต
.  จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,065,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 30 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,733,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,046,580 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 12 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 93,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลัง
สามปี จํานวน 12 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรา
กําลังสามปี จํานวน 5 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,208,820 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง
สามปี จํานวน 9 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,700,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 870,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,และ ก.อบต. จังหวัด ด่วนทีสุด ที นศ
 0023.2/ว 1353 ลงวันที 18 มีนาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์  เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

วันทีพิมพ์ : 18/4/2560  15:09:47 หน้า : 2/29



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 1562  ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 264,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2558 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 920,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองใช้จ่าย ดังนี
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000 บาท 
เพือเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ของขวัญ ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียง
รับรอง รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวม
ทังบริการและค่าใช้จ่ายอืนในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง 
ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที
ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ 
ในปีงบประมาณ 2558 มียอดรายรับจริง 32,118,358.28 คํานวณได้ดัง
นี 32,118,358.28 * 1/100 =  321,183.58  
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุม จํานวน 20,000 บาท 
เพือเป็นค่าอาหาร เครืองดืม เครืองใช้ในการรับรองและบริการอืน ๆ ใน
การประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานรัฐพิธี/พิธีทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท
ข้อ 1. และ 2. ดําเนินการตามหนังสือสังการ กระทรวงมหาดไทย ที มท
  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2558

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังตามทีคณะกรรมการการเลือกตัง
กําหนด

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว 5 ธันวาคม ตามหนังสือสังการ ดังนี
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 49 ลําดับที 2)

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จบรมราชินีนาถ 12
 สิงหาคม ตามหนังสือสังการ ดังนี
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 50 ลําดับที 3)
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โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 หน้า 54 ลําดับที 1)

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 510,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานของหรืออาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.บ้านลํานาว ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่า
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 18/4/2560  15:09:47 หน้า : 5/29



ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 136,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 136,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความ
เร็ว 30 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นความเร็วขันตํา
2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
3. เป็นระบบธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้ 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 5)

จัดซือตู้เหล็กบานเลือน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน รายละเอียดดังนี
1. ตู้เหล็กบานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ 
2. ตู้เหล็กบานเลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถินหรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 2)

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐทีมีการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีขึนไปดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้
รับบริการสาธารณะ ตามที ก.อบต.จังหวัดกําหนด ตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,และ ก.อบต. จังหวัด ด่วนทีสุด ที นศ 0023.2/ว
 1353 ลงวันที 18 มีนาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพือใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว0600 ลงวันที 29
 มกราคม 2559 เรือง การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 50 ลําดับที 5)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว0600 ลงวันที 29
 มกราคม 2559 เรือง การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 50 ลําดับที 4)

งานบริหารงานคลัง รวม 5,327,055 บาท
งบบุคลากร รวม 2,801,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,801,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,687,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 6 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรา
กําลังสามปี จํานวน 2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 245,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจําตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 675,830 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง
สามปี จํานวน 5 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,642,405 บาท
ค่าตอบแทน รวม 401,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 150,000 บาท ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสัง
การ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,และ ก.อบต. จังหวัด ด่วนทีสุด ที นศ
 0023.2/ว 1353 ลงวันที 18 มีนาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการการดําเนินการซือหรือจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 100,000
 บาท ตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3652 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2553 เรือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนิน
การซือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อ
สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว4231 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2546 เรือง การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการการดําเนินการ
ซือหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที  15  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 131,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2558 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 1,007,605 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2558

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซือหรือจัดจ้างของ อบต. ระดับอําเภอ 
อําเภอบางขัน

จํานวน 138,150 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรือ
จัดจ้างของ อบต. ระดับอําเภอ อําเภอบางขัน ตามประกาศกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน เรืองสถานทีกลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัด
ซือจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิน ลงวันที 30
 กันยายน 2553
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 53 ลําดับที 6)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 669,455 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 233,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 883,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 883,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางานระดับ 1 - 2 จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 1 - 2 จํานวน 2 ตัว 
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถินหรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 2) 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถจักรยานยนต์เพือการจัดเก็บภาษี จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี
1. กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที
กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
2. เป็นราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3. การจัดซือรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 4)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า     จําน
วน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 3)

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 6,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครือง  มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 3)

จัดซือเครืองสแกนเนอร์ จํานวน 3,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัว
ไป จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 3)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 95-
1177 หมายครุภัณฑ์ 001-58-008
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 8,139,490 บาท
งบบุคลากร รวม 7,419,990 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,419,990 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,844,190 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 19 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,191,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 15 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง
สามปี จํานวน 15 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 674,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 414,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,และ ก.อบต. จังหวัด ด่วนทีสุด ที นศ
 0023.2/ว 1353 ลงวันที 18 มีนาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2558 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551

วันทีพิมพ์ : 18/4/2560  15:09:47 หน้า : 12/29



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2)   พ.ศ. 2558

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 45,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะ - เก้าอีทํางาน ระดับ 1 - 2 จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน ระดับ 1 - 2 จํานวน 2 ชุด
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถินหรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 2)
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ตู้เอกสารบานเลือน 4 ชัน จํานวน 11,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน 4 ชัน จํานวน 2 ตู้
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถินหรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 2)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 3)
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 3)

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีคุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 3)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 18,142,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 9,242,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,936,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 32 ลําดับที 4)

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบต.บ้านลํานาว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก อบต.บ้านลํานาว
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 33 ลําดับที 6)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กใน ศพด.
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 33 ลําดับที 5)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,656,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กใน ศพด. อบต. บ้านลํานาว 
คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน  ดังนี
- ศพด.บ้านไสยาสน์ จํานวน 72 คน เป็นเงิน 352,800 บาท
- ศพด.บ้านบางจันสี จํานวน 122 คน เป็นเงิน 597,800 บาท
- ศพด.เจริญรัชต์ภาค จํานวน 42 คน เป็นเงิน 205,800 บาท
- ศพด.บ้านเคียมงาม จํานวน 125 คน เป็นเงิน 612,500 บาท
- ศพด.บ้านเหนือโตน จํานวน 54 คน เป็นเงิน 264,600 บาท
- ศพด.บ้านพรุพรี จํานวน 44 คน เป็นเงิน 215,600 บาท
- ศพด.บ้านนํานิง จํานวน 95 คน เป็นเงิน 465,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท ดังนี
- ศพด.บ้านไสยาสน์ จํานวน 72 คน เป็นเงิน 122,400 บาท
- ศพด.บ้านบางจันสี จํานวน 122 คน เป็นเงิน 207,400 บาท
- ศพด.เจริญรัชต์ภาค จํานวน 42 คน เป็นเงิน 71,400 บาท
- ศพด.บ้านเคียมงาม จํานวน 125 คน เป็นเงิน 212,500 บาท
- ศพด.บ้านเหนือโตน จํานวน 54 คน เป็นเงิน 91,800 บาท
- ศพด.บ้านพรุพรี จํานวน 44 คน เป็นเงิน 74,800 บาท
- ศพด.บ้านนํานิง จํานวน 95 คน เป็นเงิน 161,500 บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที ม 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 5,235,900 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,215,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กใน 
ศพด. จํานวน 260 วัน จํานวนเด็ก 554 คน และเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จํานวน 260 วัน จํานวนเด็ก 2,168 คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ
 10 มิถุนายน 2559)
ตามหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.บ้านลํานาว ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.บ้านลํานาว

งบลงทุน รวม 228,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 228,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการส่งเสริมสุขลักษณะในการรับประทานอาหารกลางวันของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 228,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอีรับประทานอาหาร สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 57 ชุด รายละเอียดดังนี
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี 6 ทีนัง 
ขนาดโต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถินหรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 35 ลําดับที 12)
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,672,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,672,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 8,672,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ค่าอาหารกลางวันนัก
เรียน คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ดังนี
- โรงเรียนบ้านไสยาสน์ จํานวน 347 คน เป็นเงิน 1,388,000 บาท
- โรงเรียนวัดลํานาว จํานวน 871 คน เป็นเงิน 3,484,000 บาท
- โรงเรียนเจริญรัชต์ภาค จํานวน 160 คน เป็นเงิน 640,000 บาท
- โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 จํานวน 225 คน เป็น
เงิน 900,000 บาท
- โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 จํานวน 565 คน เป็นเงิน 2,260,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,887,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,237,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,237,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,068,240 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 169,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง
สามปี จํานวน 8 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที 15  พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 48 ลําดับที 3)

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 387,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 387,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 387,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 97,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 45 ลําดับที 1)

โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 37 ลําดับที 1)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 46 ลําดับที 1)

วันทีพิมพ์ : 18/4/2560  15:09:47 หน้า : 19/29



โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตําบลบ้านลํานาว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตําบลบ้านลํานาว
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 43 ลําดับที 5)

โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 43 ลําดับที 4)

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 47 ลําดับที 1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาเชือมความสัมพันธ์ อบต.บ้านลํานาว จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาเชือมความสัมพันธ์ อบต.บ้านลํานาว
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 39 ลําดับที 1)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา  ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 41 ลําดับที 3)

โครงการส่งเสริมงานประเพณีชักพระ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานประเพณีชักพระ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 42 ลําดับที 4)

โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 42 ลําดับที 5)

วันทีพิมพ์ : 18/4/2560  15:09:47 หน้า : 20/29



งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอบางขัน 
โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ จํานวน 30,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 41 ลําดับที 1)
โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลวันมาฆะ
บูชา แห่ผ้าห่มพระพุทธลีลาฯ จํานวน 55,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 41 ลําดับที 2)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,272,330 บาท
งบบุคลากร รวม 2,555,330 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,555,330 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,943,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 7 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรา
กําลังสามปี จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 448,370 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง
สามปี จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 693,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 332,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,และ ก.อบต. จังหวัด ด่วนทีสุด ที นศ
 0023.2/ว 1353 ลงวันที 18 มีนาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที  15  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 153,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2558 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) 
พ.ศ. 2558

ค่าวัสดุ รวม 290,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วันทีพิมพ์ : 18/4/2560  15:09:47 หน้า : 23/29



งบลงทุน รวม 23,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ จํานวน 11,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ จํานวน 2 ตู้ 
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถินหรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 2)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 52 ลําดับที 3)

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 6,616,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,616,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,616,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายประสิทธิ  แซ่หลี หมู่ที 7 จํานวน 493,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต 99.00 ลูกบาศก์
เมตร นําวัสดุ (หินผุ) ปรับไหล่ทาง กว้าง 0.30 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร ทังสองข้างทางตลอดระยะทางการก่อสร้าง ทําการวางท่อ
ระบายนํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 * 1.00 เมตร ต่อจากท่อ
เดิม จํานวน 3 ท่อน (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
และแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาวกําหนด) พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 21 ลําดับที 33)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสิทธิ – ควนอีแหวง หมู่ที 12 จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 4.00
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ทําการวางท่อระบาย
นํา จํานวน 1 จุด ทีระยะ กม. 00 + 000 โดยทําการวางท่อระบาย
นํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 * 1.00 เมตร ต่อหัว-ท้าย ท่อระบายนํา
เดิมข้างละ 1.00 เมตร นําวัสดุคัดเลือก (หินผุ) มาปรับถมหลังท่อและปรับ
ถมเสริมผิวทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 100.00 ลูกบาศก์เมตร นํา
วัสดุหินคลุกปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง
สองข้างทางตลอดระยะก่อสร้าง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 20.00
 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านลํานาวกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 24 ลําดับที 53)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบางปริก – นาไสยูง หมู่ที 3 จํานวน 493,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง จาก กม.ที 01 + 400 - 01 + 570 รวมระยะทาง 170.00
 เมตร ทําการก่อสร้างเครืองหมายจราจรบนผิวทาง (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางหลวงชนบท และแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านลํานาวกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 19 ลําดับที 14)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนชก – บ้านป้าโม้ย หมู่ที 10 จํานวน 494,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จาก กม
.ที 00 + 000 - 00 + 140 ระยะทาง 140.00 เมตร ทําการก่อสร้าง
เครืองหมายจราจรบนผิวทาง งานเครืองหมายจราจรบังคับและป้าย
เตือน จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางหลวง
ชนบท และแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 23 ลําดับที 46)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนประ หมู่ที 13 จํานวน 494,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง จาก กม.ที 00 + 000 - 00 + 140 ระยะทาง 140.00 เมตร ทํา
การวางท่อระบายนํา จํานวน 1 จุด ทีระยะ กม. ที 00 + 000 ใช้ท่อ คสล
. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 * 1.00 เมตร โดยทําการวางท่อจาก
เดิม จํานวน 2.00 เมตร ทําการก่อสร้างเครืองหมายจราจรบนผิวทาง งาน
เครืองหมายจราจรบังคับและป้ายเตือน จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบทและแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านลํานาวกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 24 ลําดับที 56)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนหินราว – บางปริก หมู่ที 8 จํานวน 491,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างไม่
น้อยกว่า 6.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จาก กม
.ที 01 + 695 - 01 + 820 รวมระยะทาง 125.00 เมตร ทําการก่อสร้าง
เครืองหมายจราจรบนผิวทาง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง
หลวงชนบท และแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 22 ลําดับที 37)
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก – ทุ่งโคกแค หมู่ที 16 จํานวน 492,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จาก กม
.ที 00 + 710 - 00 + 855 ระยะทาง 145.00 เมตร ทําการก่อสร้าง
เครืองหมายจราจรบนผิวทาง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง
หลวงชนบท และแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 26 ลําดับที 69)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที 15 จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จาก กม
.ที 00 + 700 - 00 + 845 ระยะทาง 145.00 เมตร ทําการก่อสร้าง
เครืองหมายจราจรบนผิวทาง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง
หลวงชนบท และแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 25 ลําดับที 65)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสําราญราษฎร์ หมู่ที 14 จํานวน 493,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จาก กม
.ที 00 + 000 - 00 + 140 ระยะทาง 140.00 เมตร ทําการจัดหาและวาง
ท่อระบายนํา จํานวน 1 จุด ทีระยะประมาณ กม. ที 00 + 0.60 ใช้
ท่อ คสล.อัดแรงชันคุณภาพ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 * 1.00
 เมตร จํานวน 8.00 เมตร ทําการก่อสร้างเครืองหมายจราจรบนผิว
ทาง งานเครืองหมายจราจรบังคับและป้ายเตือน จํานวน 1 ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท และแบบแปลนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านลํานาวกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 25 ลําดับที 61)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายไสยาสน์ – ทับควาย หมู่ที 9 จํานวน 487,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาวผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง จาก กม.ที 00 + 450 - 00 + 595 รวมระยะทาง 145.00
 เมตร ทําการก่อสร้างเครืองหมายจราจรบนผิวทาง (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางหลวงชนบทและแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านลํานาวกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 22 ลําดับที 41)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักสิบ หมู่ที 2 จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง จาก กม.ที 01 + 720 - 01 +865 ระยะทาง 145.00 เมตร ทํา
การก่อสร้างเครืองหมายจราจรบนผิวทาง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางหลวงชนบท และแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา
นาวกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 18 ลําดับที 9)
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โครงการติดตังระบบโซล่าเซลล์สําหรับประปา จํานวน 722,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบโซล่าเซลล์สําหรับประปา หมู่ที 8 โดยติดตัง
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ใช้กับระบบเครืองสูบ
นํา จํานวน 4 ชุด เพือให้มีไฟฟ้าใช้กับระบบสูบนําประปา (รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาวกําหนด) พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 30 ลําดับที 10)

โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าสระนํา – หมู่ที 16 หมู่ที 1 จํานวน 487,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน เขตทางกว้าง 6.00 ระยะทาง 1,100.00
 เมตร โดยทําการเคลียร์ริงวัชพืช ในเขตทาง ไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมขุด
แต่งคูระบายนําทังสองข้างตลอดระยะทางบุกเบิก ทําการจัดหาและวางท่อ
ระบายนํา จํานวน 1 จุด ทีระยะ กม. 00 + 000 โดยการวางท่อ คสล. อัด
แรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 * 1.00 เมตร จํานวน 20.00 เมตร นํา
วัสดุคัดเลือก (หินผุ) มาปรับถมผิวทาง กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร หนา
โดยเฉลีย 15 เซนติเมตร พร้อมทําการเกรดเกลียบดอัดเรียบ ใช้ปริมาณ
วัสดุไม่น้อยกว่า 858.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาวกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 17 ลําดับที 1)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,394,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,314,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,314,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 498,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลัง
สามปี จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 671,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง
สามปี จํานวน 5 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,080,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2)   พ.ศ. 2558

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสําหรับระบบผลิตนําประปา
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับงานกิจการประปา
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,634,325 บาท
งบกลาง รวม 18,634,325 บาท
งบกลาง รวม 18,634,325 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 360,620 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง ตาม พรบ.และหนังสือสังการ ดังนี
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9
 ลงวันที 22 มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ กงอบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ทง และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงาน (ฉบับที 3)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้พิการ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดัง
นี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559

สํารองจ่าย จํานวน 4,000,000 บาท
ประมาณการไว้เพือเกิดกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยขึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 465,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านลํา
นาว  จํานวน 375,000 บาท ค่าทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็กผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 90,000 บาท ตามประกาศและหนังสือสังการ ดังนี
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3
/ว 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัว
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 288,705 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2500 และ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.8/ว 28 ลงวัน
ที 21 กรกฎาคม 2559
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