
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 46,370,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,483,240 บาท
งบบุคลากร รวม 8,121,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,953,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนให้
แก่นายกอบต.  รองนายก อบต.   จํานวน  3  อัตรา   (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งให้แก่นายกอบต.รองนายกอบต
.  จํานวน  3  อัตรา  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้
แก่นายกอบต.  รองนายกอบต.  จํานวน 3  อัตรา   (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกอบต. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เลขานุการนายกอบต.  จํานวน  1  อัตรา   (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,268,800 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนดังต่อไปนี
  (1)  ประธานสภา  เดือนละ  11,220  บาท  รวม  12  เดือน  เป็น
เงิน  134,640  บาท 
  (2)  รองประธานสภา  เดือนละ  9,180  บาท  รวม  12  เดือน  เป็น
เงิน 110,160บาท
  (3)  เลขานุการสภาฯ  เดือนละ  7,200  บาท  รวม  12  เดือน  เป็น
เงิน  86,400  บาท
  (4)  สมาชิกสภาฯ  เดือนละ  7,200  บาท  รวม  12  เดือน  จํานวน  34
  คน  เป็นเงิน  2,937,600  บาท  
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,168,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,090,000 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  10  อัตรา  ได้แก่
  (1)  ตําแหน่ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล)
เลขทีตําแหน่ง 20-3-00-1101-001 จํานวน  1  อัตรา
  (2)  ตําแหน่ง  นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล (รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล)  เลขทีตําแหน่ง  
20-3-00-1101-002  จํานวน  1  อัตรา
  (3)  ตําแหน่ง  นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานักปลัด)  เลขที
ตําแหน่ง  20-3-01-2101-001 จํานวน  1  อัตรา
  (4)  ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เลขทีตําแหน่ง  20-3-01
-3103-001  จํานวน  1  อัตรา
  (5)  ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  เลขทีตําแหน่ง  20-3-01-3102-
001 จํานวน  1  อัตรา
  (6)  ตําแหน่ง  นักจัดการงานทัวไป  เลขทีตําแหน่ง  20-3-01-3101-
001  จํานวน  1 อัตรา
  (7)  ตําแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  เลขทีตําแหน่ง  20-3-01-34-01-
001 จํานวน  1 อัตรา
  (8)  ตําแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  เลขทีตําแหน่ง  20-3-12-
3205-001  จํานวน  1  อัตรา
  (9)  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  เลขทีตําแหน่ง  20-3-01-4101-
001 จํานวน  1  อัตรา
  (10) ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที
ตําแหน่ง  20-3-01-4805-001 จํานวน  1  อัตรา   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลระดับกลาง  จํานวนเดือนละ  7,000  บาท,ค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระดับกลาง จํานวนเดือน
ละ  7,000  บาท   เงินประจําตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวนเดือนละ  3,500  บาท  และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้า
สํานักปลัด  จํานวนเดือนละ  3,500  บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 171,720 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้ลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่ง  นักการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 2,600 บาท
เงินเพิมต่าง  ๆ  ของลูกจ้างประจํา  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวให้แก่ลูกจ้างประจําตามสิทธิทีได้รับ  จํานวน  1  อัตรา โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป 00111)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 593,000 บาท
ค่าตอบแแทนพนักงานจ้าง  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  4 อัตรา  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ,  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์,  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถ
ยนต์  (ประจํารถขยะ) และตําแหน่ง  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาด
เบา   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท
 0809/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  ตําแหน่ง  พนักงานขับ
รถยนต์,  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  (ประจํารถขยะ) และ
ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองกลขนาดเบา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

งบดําเนินงาน รวม 3,204,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 763,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 544,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน  544,000  บาท  แยกเป็น
  1.  ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  474,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  เป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)
  2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก  จํานวน  20,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการดําเนินการสอบคัด
เลือก   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)
  3.  ค่าตอบแทน  อปพร.  จํานวน  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทน   อปพร.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.2/ว 3795
  ลงวันที  17  พฤศจิกายน  2552  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิก
จ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
  งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 139,500 บาท
ค่าเช่าบ้าน  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้าน  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลตามสิทธิ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:49:38 หน้า : 3/40



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
ผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา  ตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน  2559  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าใช้สอย รวม 1,731,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 318,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  จํานวน 318,000  บาท เพือจ่าย
เป็นรายจ่ายต่าง  ๆ  ดังนี   
1.  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ข้อมูลข่าว
สารต่าง  ๆ  ให้ประชาชนรับทราบ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111) 
2.  ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์  จํานวน  10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่ารับ
วารสารต่าง  ๆ  สิงพิมพ์  เช่น  นิตยสารท้องถิน  หนังสือพิมพ์  เอกสาร
วิชาการต่าง  ๆ  และอืน  ๆ  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)
3.  ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  102,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง  เข่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สิน ค่าปรับเกรดบ่อขยะ จํานวน 4  ครัง  เป็นต้น  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)
4.  ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดสํานักงานอบต.พลับพลา จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 5,500 บาท/คน/เดือน เป็นเงิน  66,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดสํานักงานอบต
.พลับพลา จํานวน  766.75 ตารางเมตร  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)
5.  ค่าเย็บเล่มและเข้าเล่มหนังสือ  จํานวน  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
เย็บเล่มและเข้าเล่ม  แผนพัฒนาตําบล  ข้อบัญญัติต่าง  ๆ  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)
6.  ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่า
เครืองถ่ายเอกสาร  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
  งานบริหารทัวไป  00111)
 7.  ค่ารังวัดทีสาธารณะ  จํานวน  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียม  รังวัดทีสาธารณะ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวนรวม 70,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง  ๆ  ดังนี
  1.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล  จํานวน  30,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในงานต่าง ๆ  เช่น  การต้อนรับส่วน
ราชการ  ตรวจเยียม  หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)
  2.  ค่ารับรองการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  จํานวน  40,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุม
สภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และจัดซือวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ใน
การประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือ
มาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  00100  งานบริหารทัวไป  00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและประชุมประชาคมต่าง ๆ ของหมู่บ้านในเขต
ตําบลพลับพลา

จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุมประชาคมหมู่บ้านต่างๆ ชี
แจงทําความเข้าใจ เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในเขต
พืนทีตําบลพลับพลา  เช่น  การจัดประชุมประชาคมเพือจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาพัฒนาท้องถินสีปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้าน
การเกษตรและแหล่งนํา) และด้านอืนๆ รวมทังการสนับสนุนการขับ
เคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการต่าง ๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง
ตามสิทธิ ทังในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น  การจัดทําตู้รับ
เรืองราวร้องทุกข์   ร้องเรียนประจําหมู่บ้าน  จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์/บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  ค่าบริการระบบการเชือมอินเตอร์เน็ต ค่าบันทึกข้อมูล ค่าจัด
ทําเว็ปไซต์ ค่าดูแลเว็ปไซต์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป 00111)
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปหรือเลือกตังซ่อมนายกหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)
- ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่าง ๆ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลาสําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง  ๆ  ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น  และมี
ความสําคัญ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหาร
ทัวไป  00111)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อม
แซมครุภัณฑ์  เช่น  เครืองพิมพ์ดีด  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  ตู้  เครืองขยายเสียง  อาคารสํานัก
งาน  เสาธง  รัว  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  00100  งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง  ๆ  แบบพิมพ์ใช้
ในสํานักงาน  เช่น  โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ
 กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าสํานักงาน  เช่น ดอก
ลําโพง แผงวงจร ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟ  ปลักไฟ  ฟิวส์  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง  ๆ
  เช่น  แปรง ไม้กรวด  สบู่  ผงซักฟอก  นํายาทําความสะอาดต่าง  ๆ ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม  จานรองแก้ว มีด ชุดกาแฟ  จาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  นํามันเบรก  หัวเทียน ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อ
ลืน  สําหรับรถยนต์  รถจักยานยนต์ เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน ก๊าส
 แก๊สหุงตุ้ม นํามันจารบี นํามันเครือง  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป   00111)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เพือจ่ายเป็นค่าซือผ้าด้ายดิบ  ไม้
อัด  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  รูปสีหรือขาวดําจากการล้าง
อัด ขยาย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก
เครืองปรินเตอร์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เมาส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อืน ๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
และอาคารสถานทีในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว2271ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
ค่านําประปา  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําอาคารทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และอาคารสถานทีในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0890.3/ว2271ลงวัน
ที 23 พฤศจิกายน 2552(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  สําหรับงาน
ในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เพือจ่ายเป็นค่าบริการคู่สายโทรศัพท์
ในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าโทรภาพ โทรสาร (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)
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งบลงทุน รวม 115,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีนวมโครงชุบ จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนวมโครงชุบ จํานวน  15  ตัว ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)  (ราคาตามท้องตลาด ไม่
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ พร้อมติดตัง ขนาด 36,000 บีทียู แบบ
แยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศราคารวมค่าติด
ตัง) จํานวน 1  เครือง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)  (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี  2560)
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารด้านบนบานเลือนด้านล่างบานเลือนทึบ จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารด้านบนบานเลือนด้านล่างบานเลือน
ทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4x45.7x182.9 ซม. เหล็กหนา 0.6 มม.ภาย
ในมี 4 ชัน ปรับระดับได้จํานวน 1 ตู้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)  (ราคาตามท้องตลาด ไม่
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ค่าจัดซือตู้เอกสารบานเลือน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารบานเลือน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1   ตู้ ตาม
หนังสือ   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที   27 มิถุนายน 2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)  (ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน  1 ชุด ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)  (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ปี 2560)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือถังต้มนําไฟฟ้า 30 ซม. จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังต้มนํา
ไฟฟ้า 30 ซม. ขนาด 22.5 ลิตร จํานวน 1 ถัง ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)  (ราคาตามท้องตลาด ไม่
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์เพืองานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ เพืองานประมวลผล แบบที 1  จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว 
จํานวน  1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกน
หลัก  (4 core)  จํานวน  1  หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า ดังนี                  
1. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Precessing Unit)  ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ   
2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz   
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่าดังนี 
1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจร     หลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ Graphics  Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วย
ความ  จําหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า  1GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard Graphics  ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลัก    ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1GB
- มีหน่วยความจํา(RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่  น้อย
กว่า  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุ  ไม่น้อยกว่า  120  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  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว  จํานวน  1  หน่วย  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)  (ราคา
ตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560  ณ วันที 21
 เมษายน 2560)

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:49:38 หน้า : 9/40



ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 6,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์  เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 3,300 บาท  จํานวน 2
 เครือง
- 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 จํานวน  2  เครือง ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)  (ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 (ณ วันที 21 เมษายน 2560)
ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA ราคา 2,800
 บาท
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีจํานวน  1  เครือง ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)  (ราคา
ตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 (ณ วันที 21
 เมษายน 2560)

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง  ๆ  ซึงมิ
ใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง พัฒนา
ระบบต่าง ๆ  เพือจ่ายเป็น
-  ค่าจ้างทีปรึกษา  โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณภาพ
การให้บริการ  จํานวน  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างที
ปรึกษา  โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณภาพการให้
บริการ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)
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งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 11,000 บาท
โครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถินและศูนย์ข้อมูลข่าว
สารการจัดซือหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ  จํานวน  11,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถินและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ  ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,901,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,098,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,098,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,608,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน   5  อัตรา  ได้แก่ 
        (1)  ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง เลขทีตําแหน่ง 20-3-04-2102-
001 จํานวน  1  อัตรา   
        (2)  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  เลขทีตําแหน่ง 20-3-04-
3201-001  จํานวน  1  อัตรา   
        (3)  ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขทีตําแหน่ง 20-3-04-3204-001
 จํานวน  1  อัตรา   
        (4)  ตําแหน่งนักวิชาการคลัง เลขทีตําแหน่ง 20-3-04-3202-001
 จํานวน  1  อัตรา   
        (5)  ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  เลขทีตําแหน่ง 20-3-04-
3203-001 จํานวน  1  อัตรา   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารงานคลัง 00113) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง เดือนละ 3,500 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,320 บาท
ค่าลูกจ้างประจํา  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมปรับปรุงค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว
138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
พัสดุ  จํานวน 1 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก
.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

งบดําเนินงาน รวม 775,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,080 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 284,080 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน 284,080  บาท  แยกเป็น 
         1. ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
ประจําปี  จํานวน  254,080 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
ประจําปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557 (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)
        2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้าง จํานวน   30,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้างตามโครงการ
ต่างๆ   ตัง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)
       

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้าน  เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนตําบล  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
 0422.3/ว 257  ลงวันที 28 มิถุนายน  2559   (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือให้ได้มาซึงบริการ  จํานวน  120,000 บาท   เพือจ่ายเป็นรายจ่าย
ต่างๆ ดังนี
        1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที
ภาษี  จํานวน  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํา
หรือปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อจากปีงบประมาณ 2560
  เพือสํารวจความถูกต้องเกียวกับแปลงทีดินทีคัดลอกมาจากสาระบบ
ทีดิน  เพือสํารวจเกียวกับรายละเอียดของโรงเรือนสิงปลูกสร้างบนแปลง
ทีดิน สํารวจข้อมูลเกียวกับรายละเอียดป้าย  และการประกอบกิจการทีต้อง
ขออนุญาตข้อมูลทีไม่เคยจัดเก็บนํามารวบรวมอย่างเป็นระบบและทําให้
ทราบข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในเขตการปกครอง  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)  
        2. ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  20,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง  เช่น  จ้างเหมาทําตรายาง  ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ตามสิทธิ ทังในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครืองปรับอากาศ เครือง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ  อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ที
ชํารุด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์เครืองใช้
ต่างๆ เช่น ปากกา ดินสอ   แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
ไข กระดาษโรเนียว  หมึกโรเนียว  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป 00110 งานบริหารงานคลัง  00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เช่น แผ่นดิสเก็ต หมึกปริน กระดาษทีใช้
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง  00113)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์การส่ง
เอกสาร ประกาศ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)
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งบลงทุน รวม 28,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ เพืองานประมวลผล แบบที 1  จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว 
จํานวน  1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกน
หลัก  (4 core)  จํานวน  1  หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า ดังนี                  
1. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Precessing Unit)  ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ   
2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz   
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่าดังนี 
1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจร     หลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ Graphics  Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วย
ความ  จําหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า  1GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard Graphics  ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลัก    ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1GB
- มีหน่วยความจํา(RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่  น้อย
กว่า  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุ  ไม่น้อยกว่า  120  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  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว  จํานวน  1  หน่วย  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง  00113)  (ราคา
ตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี  2560  ณ  วันที 21
 เมษายน  2560)
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- ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ชนิดเลเซอร์  เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด  LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 3,300  บาท  
    -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600  dpi  
    -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า            18  ภาพต่อ
นาที  (ipm)       
    -  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB                                                                 
    -  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    -  สามารถใช้ได้  A4,  Letter, Legal  และ  Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น  จํานวน 1 เครือง ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารงานคลัง  00113) (ราคาตามทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  2560  ณ  วันที 21 เมษายน  2560) 
- ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA  (480  watts)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที จํานวน 1 เครือง ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง  00113)  (ราคา
ตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี  2560  ณ  วันที 21
 เมษายน  2560) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 190,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว2360 ลงวัน
ที 2 พฤศจิกายน 2558  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  00120  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจการ  อปพร. จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  อปพร.  ในพืนทีตําบล
พลับพลา  การจัดตังหรือทบทวนหลักสูตรสมาชิก  อปพร. ค่าตอบ
แทน  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์  อปพร. ใน
พืนที  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  00120  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123)
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งบลงทุน รวม 25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือปัมจุ่มนํา(ดูดโคลน)พร้อมสายยาง จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมจุ่มนํา(ดูดโคลน)พร้อมสาย
ยาง จํานวน  1 ชุด ขนาด 750 W ขนาดท่อเข้า/ออก 2 นิว พร้อมสาย
ยาง 10 เมตรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  00120  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  00123)  (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)
ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงภายในเคลือบด้วยยางสังเคราะห์ไฟเบอร์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงภายในเคลือบด้วยยางสังเคราะห์ไฟ
เบอร์ จํานวน 2 เส้นขนาด 1.5x20 เมตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)  (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 868,800 บาท
งบบุคลากร รวม 521,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 521,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 318,000 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่
(1) นักบริหารการศึกษา เลขทีตําแหน่ง 08-0108-001 จํานวน  1  อัตรา
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารการ
ศึกษา จํานวนเดือนละ 3,500 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 137,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:49:38 หน้า : 17/40



งบดําเนินงาน รวม 343,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 137,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไปเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้าง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล   (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เข่น ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก ค่าจ้างซ่อมแซม
ทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ตามสิทธิ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา 00211)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์  โต๊ะ  เก้าอี  อุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ  ทีชํารุด  ฯลฯ  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุค่าสิงของ เครืองใช้ ต่างๆ แบบพิมพ์ใช้
ในสํานักงาน  เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ
 กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560   (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่น
หรือจานบันทึก
ข้อมูล(
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk , Di
gital Video Disk)  หมึกเครืองปรินเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์อืน  ๆ
  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

งบลงทุน รวม 4,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เอกสารบานเลือน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออตู้เอกสารบานเลือน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)
ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว จํานวน 800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว
ขนาด 45 x 120 x 75 ซม. จํานวน 1 ชุด  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,864,000 บาท
งบบุคลากร รวม 672,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 672,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 208,000 บาท
เงินเดือนพนักงานครู  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ครู  จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่
    (1)  ครูผู้ดูแลเด็ก  เลขทีตําแหน่ง  30-2-0786  จํานวน  1
  อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท
 0809/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 428,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก ศพด.โค้งยาง 
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 320,000 บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212) 
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก ศพด.ท่าตะเคียน จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)         
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
 1. ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 24,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโค้งยาง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต
. ที มท 0809/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)         
 2. ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่ พนักงาน
จ้างทัวไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน จํานวน 1
 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท
 0809/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)         

งบดําเนินงาน รวม 1,176,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 คน  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที
สุด ที กค 0422.3/ว 257  ลงวันที 28 มิถุนายน  2559  (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

ค่าใช้สอย รวม 313,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําเด็กปฐมวัย  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา  ศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาทีสวนสัตว์
นครราชสีมา  (ปรากฏในแผนการศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 00212)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมหรือสัมมนา และ
อืนๆ ให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 283,800 บาท
เพือเบิกหักผลักส่งให้สถานศึกษาในสังกัด แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
    1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
 แห่ง จํานวน 210,700 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน 43 คนคนละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน  (ปรากฏในแผนการศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 00212)
    2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
 แห่ง จํานวน 73,100 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน 43 คนคนละ 1,700 บาท (ปรากฏในแผนการ
ศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)
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ค่าวัสดุ รวม 843,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.พลับพลา จํานวน 2 ศูนย์ เช่น จาน ถ้วย ชาม ถาดหลุมใส่
ข้าว หม้อ ทัพพี นํายาล้างห้องนํา สบู่ แก้วนํา ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และ
อืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นต้น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนการศึกษา 00210  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 833,000 บาท
อาหารเสริม (นม)   แยกเป็น
    1. สําหรับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  จํานวน 750,000  บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กอนุบาลและ
เด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1-6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา จํานวน 6 โรงเรียนจํานวน 260 วันต่อคน (จํานวน 52 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นเสาร์-อาทิตย์) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559
   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนการศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 00212) 
    2. สําหรับเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล 2-3 ขวบ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน 2 ศูนย์  จํานวน  83,000
  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็ก
อนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน 43 คนคนละ 260 วัน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนการศึกษา 00210
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
ค่านําประปา  เพือจ่ายค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว2271ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 (ปรากฏในแผนการ
ศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน (ปรากฏในแผนการศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212)
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งบลงทุน รวม 375,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียน จํานวน 1 ชุด  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนการศึกษา 00210  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา 00212)
ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว จํานวน 2,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า
ขาว ขนาด 60x180x75 ซม. สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน 2 ตัว  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนการศึกษา 00210  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือ กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้าน
พิกะเซล จํานวน 2 ตัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง 1 ตัว และ
ศูนย์พํฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน 1 ตัว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนการศึกษา 00210  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเจัดซือ เครืองกรองนําสแตนเลส 3 ขันตอน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกรองนําสแตนเลส 3 ขันตอน บรรจุสารกรอง
ครบ จํานวน 2 ชุด สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง 1 ตัว และศูนย์
พํฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน 1 ตัว  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนการ
ศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 330,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้ง
ยางบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือความปลอดภัยของเด็กและเป็น
การป้องกันทรัพย์สินของทางราชการจากบุคคลภายนอก (ปรากฏในแผน
การศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้ง
ยางบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือความปลอดภัยของเด็กและเป็น
การป้องกันทรัพย์สินของทางราชการจากบุคคลภายนอก (ปรากฏในแผน
การศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)
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โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ให้อยู่ในสภาพทีเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน (ปรากฏในแผนการศึกษา 00210  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,640,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,640,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,640,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  แยกเป็น
    1.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน  ในเขตรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   จํานวน  1,560,000
  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1-6 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 390 คนคนละ
20 บาท  จํานวน 200 วัน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) 
    2.  อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  จํานวน  30,000  บาท  เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนสพฐ.ในเขตรับผิด
ชอบองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  6  แห่งๆ  ละ  5,000  บาท ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)
    3.  อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็ก โรงเรียน สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน  30,000  บาท  เพือจ่ายอุด
หนุนโรงเรียนสพฐ.ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  6  แห่งๆ  ละ  5,000  บาท ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212)                                                       
    4. อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา ตามโครงการเกษตรเพืออาหารกลางวันตามแนวทาง
พระราชดําริ 
จํานวน 20,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน เพือ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาขยะมูล
ฝอย และเพือลดปริมาณขยะมูลฝอย  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  00220  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  00221)
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 180,000 บาท
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน  18  หมู่
บ้าน  จํานวน  180,000  บาท  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  เพือจ่ายให้เป็นค่า
ดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพืนทีเขตชุมชน/หมู่
บ้าน  ของ  อสม.  ในเขตตําบลพลับพลา  18  หมู่บ้าน  ๆ
  ละ  10,000  บาท  โดยให้  อสม.  ดําเนินการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่าง  ๆ  และการบริการ
สุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.) โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  00220  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  00221)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 415,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 270,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ จํานวน 3  คนๆ
ละ 7,500  บาท/เดือน จํานวน  270,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดเก็บขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  00220  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน  00223)

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 145,000 บาท
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี
  1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซือนํายากําจัดยุงลาย ทรายอะเบท
  จํานวน  70,000  บาท  เพือป้องกันการเจริญเติบโตของยุงทีแพร่
พันธ์  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอืน  00223)
  2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมสลิง
 จํานวน 40,000  บาท  เพือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาด  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน  00223)
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเวชภัณฑ์ตอนและทําหมัน
สุนัข/แมว  จํานวน  20,000  บาท  เพือป้องกันและลดจํานวนสุนัข/แมว
จรจัด  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอืน  00223)
  4. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือสารตรวจปัสสาวะหาสิงเสพ
ติด  จํานวน  15,000  บาท  เพือรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในหมู่นัก
เรียนและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน  00223)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,017,400 บาท
งบบุคลากร รวม 637,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 637,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 595,000 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล     จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่
  (1)  ตําแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม) เลขทีตําแหน่ง 20-3-11-2105-001  จํานวน  1  อัตรา 
  (2)  ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  เลขทีตําแหน่ง  20-3-11-3801-001
  จํานวน  1  อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบ
ต. ที มท 0809/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 00230  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  00231)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม จํานวนเดือนละ  3,500  บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 00230  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  00231)

งบดําเนินงาน รวม 331,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 75,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  75,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตําบล  เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษประจําปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557 (ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ 00230  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  00231)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล  (ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ 00230  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  00231)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตําบล  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
 0422.3/ว 257  ลงวันที 28 มิถุนายน  2559  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 00230  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  00231)
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  10,000  บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง  เช่น ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สิน  และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 00230  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  00231)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล และผู้อืนทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ทังในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 00230  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  00231)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบล
พลับพลา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์  00231)

ค่าวัสดุ รวม 58,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง  ๆ  แบบพิมพ์ใช้ใน
สํานักงาน  เช่น  กระดาษ  เครืองเขียน  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ แฟ้ม และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 00230  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  00231)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 28,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก
เครืองปรินเตอร์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เมาส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อืน ๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 00230  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  00231)
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งบลงทุน รวม 18,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  00231) (ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560  ณ วันที 21 เมษายน 2560)

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี       
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  00231) (ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560  ณ วันที 21 เมษายน 2560)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตตําบลตําบลพลับพลา เพือ
สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ การส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
ของประชาชน เพือให้ประชาชนและกลุ่มอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560 (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 00230  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  00231)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  เพือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา   คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสในเขตพืนทีตําบล
พลับพลา  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์  00232)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,854,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,209,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,209,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 760,000 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก่
  (1)  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  เลขทีตําแหน่ง  20-3-05-2103-
001    จํานวน   1  อัตรา    
  (2)  ตําแหน่ง  นายช่างโยธา เลขทีตําแหน่ง  20-3-05-4701-001
   จํานวน   1   อัตรา     
  (3)  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  เลขทีตําแหน่ง  20-3-05-4101-
001  จํานวน  1  อัตรา    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน
ช่าง  จํานวนเดือนละ  3,500  บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558   (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:49:38 หน้า : 28/40



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน 1  อัตรา  และค่าจ้างพนักงาน
จ้างทัวไป ตําแหน่ง  คนงานทัวไป  จํานวน 2 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท 0809/ว138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที มท
 0809/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

งบดําเนินงาน รวม 551,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 211,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท
ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษจํานวน 140,000 บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษประจําปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน             พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3072ลงวันที 29 กันยายน 2557  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 51,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน  เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร  ของผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา  ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที 28 มิถุนายน  2559   (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ  เพือจ่ายเป็นค่าทําการอย่างหนึงอย่างใดและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหาม
สัมภาระ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ตามสิทธิ ทังในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  00240  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
- ค่าตรวจสอบนําประปาหมู่บ้านและนําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบนําประปาหมู่บ้านและนําบาดาลในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครือง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี  อุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ ทีชํารุด  ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  00241)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ ปากกา  ดินสอ  แฟ้มกระดาษ  หมึก
โรเนียว   แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560   (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง  ต่าง ๆ เช่น หินคลุก ดิน
ลูกรัง  ปูนซีเมนต์  ทราย  เหล็กเส้น  ตะปู  ยางมะตอยสําเร็จ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  นํามันเบรก  ผ้าเบรก  หัว
เทียน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงสําหรับหล่อ
ลืน  สําหรับรถจักรยานยนต์  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกเครือง
ปรินเตอร์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เมาส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อืน ๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุอืน ๆ  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เกียวกับการจราจร เช่นกรวย
สะท้อนแสง แผงจราจรแบบสีเหลียม  แผงกันจราจรมีไฟแสดงเพือป้องกัน
อุบัติภัยบนถนน  เทปวัดระยะ  นํากลัน  ทางสาธารณะอืนๆ ทีไม่เข้าหมวด
หรือลักษณะวัสดุอืน ๆ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)

งบลงทุน รวม 94,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,800 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซือเครืองเชือมไฟฟ้าแบบอินเรเตอร์ จํานวน 7,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองเชือมไฟฟ้าแบบอินเรเตอร์ จํานวน 1 เครืองๆ
ละ 7,000 บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241) (ราคา
ตามท้องตลาด)
ค่าจัดซือเครืองตัดเหล็กไฟเบอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตัดเหล็กไฟเบอร์ ขนาด 14 นิว จํานวน 1 เครืองๆ
ละ 10,000 บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241) (ราคา
ตามท้องตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว ) จํานวน 1 เครือง  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกนหรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า  6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 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 หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241
)  (ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560)  ( 21
 เมษายน 2560)
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษ A3 จํานวน 53,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครืองๆ ละ 53,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที (ppm)       
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB   
 - 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
- สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่รวมกันน้อยกว่า 250 แผ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241
)  (ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560)  ( 21
 เมษายน 2560)

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า เครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 1 เครือง  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241
)  (ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560)  ( 21
 เมษายน 2560)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 900,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 750,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนสายหลักและถนนสาย
รองในเขตความรับผิดชอบของ อบต.พลับพลา จํานวนเงิน  550,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนสายหลัก  ในเขต
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟ้าถนน  00242)
2. ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าโซ
ล่าเซลล์ จํานวนเงิน  200,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย  ตามหมู่บ้านในเขตความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จํานวน 18 หมู่บ้าน  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  00240 งานไฟฟ้าถนน  00242)

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 150,000 บาท

1.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านกอก หมู่
ที 6  จํานวน  100,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานไฟฟ้าถนน  00242)
2.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ 10
  จํานวน  50,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  00240
  งานไฟฟ้าถนน  00242)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและจัดโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ  อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์ อันเป็นทียึดเหนียวของประชาชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทังชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที 31 กรกฎาคม  2557 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  00250  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  00252)
- ค่าใช้จ่ายการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
และจัดกิจกรรมเพือเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่บ้าน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0214/ว
1344 ลงวันที 5 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว935 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2557   (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  00250  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  00252)
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- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาสตรีและสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว  ได้แก่  การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ชุมชน  และพัฒนาสตรีในด้านต่าง  ๆ  การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากร/พนักงานท้องถิน  การให้ความรู้เพือการพัฒนาครอบครัวและแก่
ประชาชนในพืนที  การเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิกในครอบ
ครัว  การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว  ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  00250  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  00252)
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

จํานวน 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ  เช่น  เทศกาลสงกรานต์  ปีใหม่  วันเข้า
พรรษา  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  00250  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  00252)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา     
         เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการรฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูง
อายุ ให้มีทักษะการประกอบอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและ
สามารถพึงพาตนเองได้ ( ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  00250  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  00252)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอโชค
ชัย  จํานวน  60,000  บาท  เพือสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของอําเภอโชคชัย  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว1102 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุดที มท 0810.3/ว2378 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558   ( ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  00250  งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน  00252)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครัง
ที 18 ประจําปี 2561  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  00260  งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งเรือประเพณีตําบลพลับพลา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งเรือประเพณีตําบลพลับพลา ครัง
ที 16 ประจําปี 2560 (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนาธรรมและ
นันทนาการ  00260  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 00263)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุ
รนารี  (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนาธรรมและ
นันทนาการ  00260  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 00263)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,450,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,450,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,450,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มหนองหญ้าขาวถึงบ้านยาย
บ่าย (ช่วงที 1) บ้านท่าตะเคียน หมู่ที 13

จํานวน 440,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  750.00  ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัวคราว จํานวน 1
 ป้าย และป้ายถาวร จํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 00312 )     

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนหมายเลข 24 ไปโรง
งานเย็บผ้า บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที 5

จํานวน 500,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 170.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  850.00  ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัวคราว จํานวน 1
 ป้าย และป้ายถาวร จํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 00312 )
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดบ้านกอกถึงบ้านนายสม
ชาย บ้านกอก หมู่ที 6

จํานวน 300,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัวคราว จํานวน 1
 ป้าย และป้ายถาวร จํานวน 1 ป้าย  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 00312 )
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านปรางค์ถึง
หน้าโบสถ์วัดปรางค์น้อย บ้านปรางค์ หมู่ที 9

จํานวน 240,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00  ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัวคราว จํานวน 1
 ป้าย และป้ายถาวร จํานวน 1 ป้าย  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 00312 )
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกศาลา SML บ้านโนน
แดง หมู่ที 16

จํานวน 350,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อม
ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัวคราว จํานวน 1 ป้าย และป้าย
ถาวร จํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 00312 )
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มคลองกลางใหญ่ และคุ้ม
คลองกลางน้อย บ้านคลองกลาง หมู่ที 15

จํานวน 180,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร ลง
หินคลุกไหล่ทาง พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัวคราว 
จํานวน 1 ป้าย และป้ายถาวร จํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน 00312 )
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง บ้านกอก หมู่ที 6 จํานวน 150,000 บาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 84.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 252.00 ตาราง
เมตร (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน 00312 )     

- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้าพืนทีการเกษตร บ้านคลองยาง หมู่ 
14

จํานวน 200,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 262.50 ลูกบาศก์
เมตร  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน 00312 )     

- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งสรวง บ้านเกาะ หมู่ที 8 จํานวน 200,000 บาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 700.00 เมตร  
หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 262.50
 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัว
คราว จํานวน 1 ป้าย และป้ายถาวร จํานวน 1 ป้าย  (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน 00312 )
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํา จากบ้านนายบุญธรรม หมู่ 2 ถึงสามแยก
บ้านสายใจ บ้านปรางค์ หมู่11

จํานวน 240,000 บาท

รางระบายนํากว้าง 0.50 เมตร  ยาว 120.00 เมตร
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน 00312 )     

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํา จากแยกหลังโรงเรียนชุมชนพลับพลาไป
ทางบ้าน อบต.ลัด พร้อมวางท่อ หมู่ที 3

จํานวน 250,000 บาท

รางระบายนํากว้าง 0.50 เมตร  ยาว 120.00 เมตร   
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน 00312 )     
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- โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บริเวณหัวสะพานข้ามคลองถึงเหมืองชล
ประทาน หมู่ 7

จํานวน 220,000 บาท

รางระบายนํากว้าง 0.50 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน 00312 )     

- โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนางปุ่น  ขับ
ผักแว่น บ้านพลับพลา หมู่ที 1

จํานวน 110,000 บาท

รางระบายนํากว้าง 0.30 เมตร  ยาว 60.00 เมตร  พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัวคราว
จํานวน 1 ป้าย และป้ายถาวร จํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน 00312 )
- โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ต่อจากซอยข้างกําแพง
วัดคลองยางถึงบ้านนายประจวบ บ้านคลองยาง หมู่ที14

จํานวน 110,000 บาท

รางระบายนํากว้าง 0.40 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัวคราว จํานวน 1 ป้าย และป้าย
ถาวร จํานวน 1 ป้าย    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 00312 )
- โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน พร้อมวาง
ท่อ บ้านบุ หมู่ที 17

จํานวน 180,000 บาท

รางระบายนํากว้าง 0.50 เมตร  ยาว 79.00 เมตร  พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัวคราว จํานวน 1 ป้าย และป้าย
ถาวร จํานวน 1 ป้าย    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 00312 )
- โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านส.อบต.ชูชีพ 
ถึงโรงสีผู้ใหญ่มานะ ใคร่กระโทก บ้านโค้งยาง หมู่ที 4

จํานวน 260,000 บาท

รางระบายนํากว้าง 0.50 เมตร  ยาว 130.00 เมตร  พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัวคราว จํานวน 1 ป้าย และป้าย
ถาวร จํานวน 1 ป้าย    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 00312 )
- โครงการก่อสร้างรางระบายนําจากจุดเดิมผ่านหน้าวัดลงทุ่งนา สายกลางหมู่
บ้าน หมู่ที 12

จํานวน 220,000 บาท

รางระบายนํากว้าง 0.50 เมตร  ยาว 113.00 เมตร    (ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน 00312 )     

- โครงการขุดลอกรํารางสาธารณประโยชน์ บ้านไทย หมู่ที 2 จํานวน 80,000 บาท
ขุดลอกรํารางกว้าง 3 เมตร  ยาว 195.00 เมตร  ลึก 1.50 เมตร พร้อม
วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 เมตร จํานวน 12 ท่อน พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการป้ายชัวคราว จํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 00312 )
- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางชัน กํากระโทก 
บ้านบุยอ หมู่ที 18

จํานวน 220,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชัวคราว จํานวน 1
 ป้าย และป้ายถาวร จํานวน 1 ป้าย  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 00312 )
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  00320  งานส่ง
เสริมการเกษตร  00321)
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุ
สัตว์  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  00320  งานส่งเสริมการ
เกษตร  00321)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการโครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริ  เช่น  โครงการปลูกหญ้าแฝก  โครงการปลูกต้นไม้  ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว
1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  00320  งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้  00322)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,454,520 บาท
งบกลาง รวม 17,454,520 บาท
งบกลาง รวม 17,454,520 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของอบต.โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือนพนักงาน
จ้าง  ประจําปีงบประมาณ  2559 โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุดที มท. 0809.5/ว.9 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81  ลง
วันที 10 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  00410  งบ
กลาง  00411)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,983,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง
อายุ (เบียยังชีพผู้สูงอายุ)  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  00410  งบ
กลาง  00411)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,552,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ (เบียยังชีพคนพิการ) (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  00410  งบกลาง  00411)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  00410  งบกลาง  00411)
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สํารองจ่าย จํานวน 387,820 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
ทีเกิดจากสาธารภัยต่าง ๆ  เช่น   การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํา
ป่าไหลหลาก วาตภัย  อัคคีภัย  ภัยแล้ง  ภัยหนาว   แผ่นดินถล่ม ไฟป่าฯ
ลฯ  ทีอยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตําบล   ได้ประสบภัย
ธรรมชาติและกรณีเหตุฉุกเฉิน  ไม่มีงบอันใดจะเบิก ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0808.2/ว
 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0891.2/ว 76 ลงวันที 13 มกราคม  2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 0891.2/ว 4515 ลงวัน
ที 11 สิงหาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท. 0810.4/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ว 0684  ลงวัน
ที  8 กุมภาพันธ์  2560 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  00410  งบ
กลาง  00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 180,000 บาท
1.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  จํานวน  140,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
เพือสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพืนที  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  00410  งบกลาง  00411)
2. เงินทุนการศึกษา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ศพด.บ้านโค้ง
ยาง  จํานวน  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้ง
ยาง (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  00410  งบกลาง  00411)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 203,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ  1  ของงบประมาณรายได้ทีนํา
มาคํานวณ   ไม่รวมรายได้ประเภท  พันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนไม่ต้องนํามารวมคํานวณ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ สํานัก
งานกองุทนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท.0808.5/ว
 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวัน
ที 21 กรกฎาคม 2559 จํานวน  20,370,000  บาท  ร้อยละ  1  เป็น
เงิน  203,700  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  00410  งบ
กลาง  00411)
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