
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลส้มป่อย
อําเภอ จัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 55,404,284 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,287,281 บาท
งบบุคลากร รวม 7,064,331 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินเดือนฝ่ายการเมือง ได้แก่ นายก อบต.และรอง
นายก อบต. ดังนี
1. นายก อบต. เดือนละ 20,400  บาท ตังจ่ายไว้  12  เดือน เป็น
เงิน  244,800 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
2. รองนายก อบต. จํานวน  2  คน ๆ ละ 11,220  บาท/เดือน ตังจ่าย
ไว้  12 เดือน เป็นเงิน  269,280  บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งให้แก่นายก อบต
.และรองนายก อบต. ดังนี
1. นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท ตังจ่ายไว้ 12  เดือน เป็น
เงิน  21,000 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
2. รองนายก อบต. จํานวน 2 คน ๆ ละ  880 บาทต่อเดือน ตังจ่ายไว้ 12
  เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต.และรอง
นายก อบต. ดังนี 
1. นายก อบต. เดือนละ  1,750 บาท ตังจ่ายไว้ 12  เดือน เป็น
เงิน  21,000 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
2. รองนายก อบต. จํานวน  2  คน ๆ ละ 880 บาทต่อเดือน ตังจ่ายไว้  12
  เดือน  เป็นเงิน  21,120 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก อบต. เดือน
ละ 7,200 บาท ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,491,200 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลส้มป่อย ได้แก่ ตําแหน่งประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ และสมาชิกสภาฯ ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 2,491,200 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 86,400 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการสภา อบต.ทีไม่ใช่
สมาชิกสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,802,011 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,483,520 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 9 อัตรา ได้แก่ 
                 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน  429,120 บาท
                 2. หัวหน้าสํานักงานปลัด  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน  349,320 บาท
                 3. นิติกร ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน  305,640 บาท
                 4. นักทรัพยากรบุคคล ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน   275,760 บาท
                 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน  253,680 บาท                                           
                 6. นักจัดการงานทัวไป  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็น
เงิน   275,760 บาท
                 7. เจ้าพนักงานธุรการ  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็น
เงิน   207,720 บาท
                 8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังจ่ายไว้ 12
 เดือน  เป็นเงิน  269,880 บาท
                 9. เจ้าพนักงานธุรการ (ตําแหน่งทีว่างตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี พ.ศ. 2558-2560)  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน  116,640 บาท
                      (ทุกตําแหน่งตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วน
ตําบล ได้แก่ ตําแหน่งนักบริหารงาน อบต. เดือนละ 14,000 บาท ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือนเป็นเงิน 168,000 บาท และตําแหน่งหัวหน้าสํานัก
ปลัด เดือนละ 3,500 บาท ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน  42,000 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 54,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก
.)  ตําแหน่ง นิติกร  เดือนละ 4,500 บาท  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 54,000 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 922,491 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน  8 อัตรา ได้แก่ 
                พนักงานจ้างตามภารกิจ  3 อัตรา  ได้แก่ 
                    1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน จํานวน 133,433 บาท 
                    2. คนสวน ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน จํานวน 129,490
 บาท 
                    3. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 119,568 บาท

               พนักงานจ้างทัวไป  5  อัตรา ได้แก่  
                   1. แม่บ้าน  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน จํานวน 108,000
 บาท
                   2. พนักงานขับรถนําอเนกประสงค์ ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน จํานวน 108,000 บาท
                   3. พนักงานขับรถกู้ชีพ ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน จํานวน 108,000 บาท
                   4. พนักงานประจํารถกู้ชีพ จํานวน  2  อัตรา ตังจ่ายไว้ 12
 เดือน  เป็นเงิน จํานวน  216,000  บาท
                       (ทุกตําแหน่งตังจ่ายจากเงินรายได้ )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงิน
เพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ( ตังจ่ายจากเงินรายได้ )

งบดําเนินงาน รวม 1,992,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 474,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฎิบัติราชการให้แก่ อบต
.ได้แก่
               1. ประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   เป็นเงิน  300,000 บาท
               2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เป็นเงิน 30,000
 บาท
               3. เงินตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างในกรณีต่างๆ เป็นเงิน 20,000 บาท
               ( ตังจ่ายจากเงินรายได้ )

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานัก
ปลัด  อบต. ( ตังจ่ายจากเงินรายได้ )

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและ
ลูกจ้างของอบต. คณะผู้บริหารและผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรตามระเบียบทีกําหนด  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 808,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าเย็บ
หนังสือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าใช้จ่าย
สําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการของ อปท., ค่าจ้างเหมาบริการ
และบริการอืน ๆ เป็นต้น ตามทีกําหนดไว้ในรูปแบบวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่
                  1. ค่ารับรองหรือเลียงรับรองของ อปท. เป็นเงิน 50,000
 บาท
                  2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และงานรัฐพิธี หรือค่าใช้จ่าย
เกียวกับการรับรองและพิธีการอืนๆ ตามทีกําหนดไว้ในรูปแบบวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เป็นเงิน  50,000 บาท  
                   (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ และ อปพร. 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน/ผู้บริหารท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังสมาชิกสภา/ ผู้
บริหารท้องถิน (กรณีครบวาระ ยุบสภา  แทนตําแหน่งทีว่างหรือคณะ
กรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่) รวมทังการประชา
สัมพันธ์ รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและ
หน้าที และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง  (ตังจ่ายงบ
ประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที  15  กรกฏาคม  2559 ข้อ 2.5 การตังงบประมาณราย
จ่ายตามแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการ วัน
สําคัญต่าง ๆ ตามวาระ และโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ

จํานวน 3,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่า พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา สําหรับพิธีการ วันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระ และโอกาสทีจําเป็นและมี
ความสําคัญ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการถนนสวยด้วยนําใจ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนสวยด้วยนําใจ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 45 ยุทธศาสตร์ที  3 แนว
ทางที 3.1 ข้อ 1) (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม 2559  ข้อ 2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของ
รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการท้องถิน ท้องที เสวนาสภากาแฟ (เสวนาประชารัฐ) จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิน ท้องที เสวนาสภา
กาแฟ (เสวนาประชารัฐ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
 2562 หน้า 37 ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.1 ข้อ 1) (ตังจ่ายงบ
ประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที  15  กรกฏาคม  2559 ข้อ 2.2 การตังงบประมาณราย
จ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 40
 ยุทธศาสตร์ที  1  แนวทางที  1.9 ข้อ 1) (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม 2559  ข้อ 2.5 การตังงบประมาณรายจ่ายตามแผน
งาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาพัฒนาประชาอาเซียน จํานวน 35,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะทางภาษา
พัฒนาประชาอาเซียน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.8 ข้อ 1) 
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ เพือสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน และจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
 กรกฎาคม 2559 ข้อ 2.2 การตังงบประมาณรายจ่ายเพือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ) 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการให้ความรู้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปี

จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที  1  แนวทางที 1.7 ข้อ 1) (ตังจ่าย
งบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  ข้อ 2.1 การตังงบประมาณรายจ่าย
เพือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรายการ รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรายการ รูปแบบและการ
จําแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรายการ รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรายการ รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 285,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลและทีเป็นทรัพย์สินอืนของ อบต.และในทีสาธารณะ 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลและทีเป็นทรัพย์สินอืนของ อบต. และในทีสาธารณะ 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล และสํานักงานอืน ๆ ของ อบต.  
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้ )

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ  
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
(Internet)ค่าเช่า  Server ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (go.th) ค่าเช่าใช้
เครือข่ายและบริการผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ และค่าสือสารอืน ๆ
 ฯลฯ  
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 168,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,950 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 750 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน  1  ตัว โดยสืบราคา
จากท้องตลาดเป็นราคาอ้างอิง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน  1  ชุด โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี
1. ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิว
2. มีฐานรองโต๊ะหมู่
3. มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน
มีนาคม 2559) 
               (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีและภารกิจถ่ายโอน)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 27,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า (เครืองยนต์ปัน
ไฟ) จํานวน  1 เครือง คุณลักษณะดังนี
1. ลักษณะการใช้งาน เชือกดึง, สตาร์ทด้วยกุญแจ
2. ขนาดเครืองยนต์ 15 HP 
3. กระแสไฟออก 6.0 KW./6.5 KW. (สูงสุด)
4. โวล์ทความถี  200 V.
5. กระบอกสูบ x ความเร็วรอบ 420 cc X 4000 RPM
6. นํามันเบนซิน/นํามันเครือง 25 ลิตร/1.1 ลิตร
7. ทํางานต่อเนืองได้นาน 8 ชม. 
             (โดยสืบราคาจากท้องตลาด เป็นราคาอ้างอิง)
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิว จํานวน 26,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด  32  นิว จํานวน  2
  เครือง ๆ ละ 13,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี
1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920X1080 พิกเซล
2. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา  32  นิว
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลงและ
ภาพยนตร์
6. ช่องการเชือมต่อแบบ AV , DVD Component
7. มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน
มีนาคม 2558) 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็น ชนิด 1 ก๊อก จํานวน 3,500 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น ชนิด 1 ก๊อก จํานวน  1
  เครือง (โดยสืบราคาจากท้องตลาดเป็นราคาอ้างอิง)
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3,200 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน  1  เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที  11  มีนาคม  2559  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพือให้
สามารถใช้งานได้ปกติ 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง :  ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง เช่น ค่าจ้างบริหารการจัดการระบบต่าง ๆ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน
ทีเป็นกลางเพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 32,000 บาท

คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขามตาม
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,032,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,274,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,274,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,112,280 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง จํานวน  5  อัตรา ได้แก่ 
1. ผู้อํานวยการกองคลัง ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน  362,640 บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน  299,640 บาท
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 216,720 บาท
4. เจ้าพนักงานพัสดุ (ตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  2558-2560
) ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 116,640 บาท   
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี  2558-2560) ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน116,640
 บาท                                                                                   
             (ทุกตําแหน่งตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานคลัง เดือน
ละ 3,500 บาท ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
                (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงาน
ทัวไป จํานวน  1 อัตรา ๆละ 9,000 บาท ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท  
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ
เงินเพิมต่าง ๆ เช่น เงินเพืมการครองชีพชัวคราว 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) 
                (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง :   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกอง
คลัง
                (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้อง
ถินและผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกําหนด   
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่นค่าเย็บ
หนังสือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้าง
เหมาบริการและบริการอืน ๆ เป็นต้น ตามทีกําหนดไว้ในรูปแบบวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่า
เบีย เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง  ไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ลง
ทะเบียน ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง   
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานทีเพือ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 38 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.2 ข้อ 1)
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษี (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 38 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.2 ข้อ 3)
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรายการ รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณณาและเผยแพร่ ตาม
รายการ รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 83,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มีมาตรฐาน มอก
.) จํานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2559)  
              (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีและภารกิจถ่ายโอน)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง : เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล  ราคาเครือง
ละ 21,000 บาท  จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.1 GHz  และมีหน่วยประมวลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz  
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
จานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559)
                 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีและภารกิจถ่ายโอน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพือให้
สามารถใช้งานได้ปกติ          
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559 ข้อ 2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของ
รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวง
มหาดไทย) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 80
 ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที 5.3 ข้อ 4) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  08:48:03 หน้า : 11/30



โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง :   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559 ข้อ 2.4
 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 80 ยุทธศาสตร์ที  5 แนวทางที  5.3 ข้อ 1)
                 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามรายการ รูปแบบ
และการ จําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 143,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตาม
รายการ รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง :   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตาม
รายการ รูปแบบ และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
                (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 93,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
เลือยโซ่ยนต์ จํานวน 11,500 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน  2  เครือง ๆ 7,750
  บาท เป็นเงิน  15,500 บาท คุณลักษณะทัวไป ดังนี
1. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า  31.8 cc
2. ประสิทธิภาพเครืองยนต์  1,500 วัตต์ = 2.0 แรงม้า
3. นําหนัก  3.9 กิโลกรัม
4. ขนาดโซ่ 3/8" PMMC3
5. แผ่นบังคับโซ่ 30 to 40 cm (12" to 18") STIHL ROLLOMATIC
6. ความจุถังนํามัน 0.25 ลิตร
7. ความจุถังนํามันโซ่  0.15 ลิตร
โดยสืบราคาจากท้องตลาดเป็นราคาอ้างอิง  
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายส่งนําดับเพลิง จํานวน 23,000 บาท
คําชีแจง : เพือเป็นค่าจัดซือ สายส่งนําดับเพลิงชนิดไฟเบอร์ 3 ชัน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิว ยาว 20 เมตร จํานวน  2  เส้น ๆ ละ  11,500
 บาท เป็นเงิน  23,000  บาท โดยสืบราคาจากท้องตลาดเป็นราคาอ้างอิง 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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หัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน จํานวน 28,500 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน จํานวน 1
 อัน เป็นเงิน  28,500  บาท โดยสืบราคาจากท้องตลาดเป็นราคาอ้างอิง
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติทีใช้วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,121,720 บาท
งบบุคลากร รวม 676,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 676,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 634,720 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของ
พนักงานส่วนตําบลจํานวน  2  อัตรา ได้แก่ 
1. นักบริหารงานการศึกษา ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 342,720 บาท 
2. นักวิชาการศึกษา (ตําแหน่งทีว่างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2558-
2560) ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 292,000 บาท 
             (ทุกตําแหน่งตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา เดือน
ละ 3,500 บาท  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 143,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการ
ศึกษาฯ 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองการศึกษาฯ 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าเย็บ
หนังสือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้าง
เหมาบริการ และบริการอืน ๆ เป็นต้น ตามทีกําหนดไว้ในรูปแบบวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 60,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าลงทะเบียน
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74 ยุทธศาสตร์ที  4 แนว
ทางที  4.6 ข้อ 1) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรายการ รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน  
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ ตามปกติ
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,295,273 บาท
งบบุคลากร รวม 1,231,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,231,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 902,880 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือย เป็นเงิน 902,880 บาท (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 241,500 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผุ้
ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา   
               (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)    
  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ
เงินเพิมต่าง ๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว 
               (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)    
 

งบดําเนินงาน รวม 2,443,893 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๔๑ และทีแก้ไขเพิมเติม 
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 858,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ส้มป่อย

จํานวน 637,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
เด็ก 130 คน อัตรามือละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จํานวน 245 วัน
              (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 221,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวนเด็ก 130
 คนๆ ละ 1,700 บาทต่อปี 
              (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     
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ค่าวัสดุ รวม 1,545,893 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,465,893 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
ตําบลส้มป่อย และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็ก 765 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
              (ตังจ่ายจากอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) (สพฐ.) ) 
      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรายการ รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตาม
รายการ รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้ )     

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ตามรายการ รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

 คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลส้มป่อย 
                 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
 คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลส้มป่อย 
                (ตังจ่ายจากเงินรายได้)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,620,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,620,000 บาท

 คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน สังกัด สพฐ. จํานวนเด็กนักเรียน 655 คนๆ ละ 20
 บาท/วัน จํานวน 200  วัน
                  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน (สพฐ.))

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมคัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง :   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงฝึกอบรมคัดแยกและกําจัดขยะ
มูลฝอย สิงปฎิกูลในชุมชน (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559 ข้อ 2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของ
รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย) 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก หรือโรคอืน ๆ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า โรคไข้เลือดออก หรือโรคอืนๆ 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรายการ รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น วัสดุเชือเพลิงสําหรับฉีดพ่น
หมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตาม
รายการ รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ยาฉีดคุมกําเนิดสุนัขและแมว ทรายอะเบท ยาฉีดกันยุ่ง โลชันกัน
ยุง นํายาตรวจหาสารเสพติด เป็นต้น
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรายการ รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น วัสดุเผยแพร่ รณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ส่งเสริมการออกกําลัง
กาย เป็นต้น
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับใช้ใน
งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รถพยาบาลฉุกเฉิน) เช่น เอียมพลาสติกยาว
ป้องกันสารคัดหลัง เสือสะท้อนแสงสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ถุงมือ
ยาง หน้ากากอนามัย ฯลฯ
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง สําหรับใช้ใน
งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รถพยาบาลฉุกเฉิน) เช่น ถังดับเพลิงขนาด
เล็กประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ  
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ ทีใช้ในงานสาธารณ
สุข งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น แถบกันจราจรสีขาวแดง (กันเขต
อันตราย) หมวกกันกระแทกพร้อมสายรัดคางและไฟฉาย เป็นต้น ทังให้
เป็นไปตามรายการ รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 833,120 บาท
งบบุคลากร รวม 558,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 558,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 516,120 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของ
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 
1. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 293,880
 บาท
2. นักพัฒนาชุมชน (ตําแหน่งทีว่างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2558-2560
) ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 222,240 บาท
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม  เดือนละ 3,500 บาท ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี ) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้อง
ถิน และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกําหนด 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ
      ค่ารับวารสารสิงพิมพ์ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
 โครงการต่าง ๆ เป็นต้น, ค่าบริการรับใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าจ้างเหมา
แรงงาน, ค่าจ้างเหมา บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ,ค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ เป็นต้น, ค่าบริการรับใช้,ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีต่าง ๆ,  ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์, ค่าจ้างออกแบบ,ค่าจ้าง เหมาแรงงาน, ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบนํา 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  ลงทะเบียน  ของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ลงทะเบียน ของ
พนักงานส่วนตําบล 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรายการ รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรายการ รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 14,071,907 บาท
งบบุคลากร รวม 1,790,907 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,790,907 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 488,160 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของ พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองช่าง ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 254,880 บาท
2. นายช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา (ตําแหน่งทีว่างตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี 2558-2560) ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 233,280 บาท
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  เดือน
ละ 3,500 บาท ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,116,747 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี   
    พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยช่างโยธา ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 123,257 บาท
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน  129,490 บาท
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

    พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  8 อัตรา ได้แก่
1. คนงานเครืองสูบนํา จํานวน 4 อัตรา ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน  432,000 บาท 
               (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับงานสูบนําของสถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้า จํานวน 2 คน เป็นเงิน 216,000 บาท และตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 2 คน เป็นเงิน 216,000 บาท)
            
2. คนงานขับรถขยะ จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000  บาท                                           
3. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 324,000 บาท
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้ )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครอง
ชีพ ฯลฯ 
               (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับงานสูบนําของสถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้า จํานวน 2 คน เป็นเงิน 24,000 บาท และตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 8 คน เป็นเงิน 120,000 บาท)
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งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประปี) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกอง
ช่าง
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร บุตรของพนักงาน และ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ
  ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ
 เป็นต้น, ค่าบริการรับใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์, ค่าจ้างออกแบบ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน,ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบนํา   เป็น
ต้น, ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานและบริการอืน ๆ 
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาค่าลงทะเบียน
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรายการ รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรายการ รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 11,981,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
คําชีแจง : เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล  ราคาเครือง
ละ 21,000 บาท  จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.1 GHz  และมีหน่วยประมวลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz  
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
จานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559)
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 11,900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลส้มป่อย จํานวน 11,900,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลส้มป่อย  ปริมาณงาน   ตามแบบเลข
ที S55078S ,ม.551498-ม
.551518 ,SN-55070 ,E-55078 ,M-55079 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ 2 ป้าย (ป้ายก่อนดําเนินการ)(ป้ายแล้วเสร็จ) (ตามแบบ อบต
.กําหนด) (ปรากฏมนแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39
 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.5 ข้อ 1) 
              (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีและภารกิจถ่ายโอน)        

งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เพือซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ) ตามรายการ รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตาม
รายการ รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถ
บรรทุกขยะ รถบรรทุกเพือการเกษตรและอืน ๆ ตามรายการ รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  08:48:04 หน้า : 23/30



วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตามรายการ รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง :  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ตามรายการ รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายนโครงการเยาวชนพ้นภัย ในวัยเรียน จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนพ้นภัย ในวัย
เรียน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 82
 ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทางที  5.4  ข้อ 7) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ สายใยสู่สังคม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลส้มป่อย

จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ สายใยสู่
สังคม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลส้มป่อย (ตังจ่ายงบ
ประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที  15  กรกฎาคม 2559 ข้อ 2.4 การตังงบประมาณรายจ่าย
ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
กระทรวงมหาดไทย) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 หน้า 82 ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที 5.4 ข้อ 6) 
               (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้าใจเอดส์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์
ก่อนวัยอันควรเพือป้องกันโรคตําบลส้มป่อย

จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้าใจเอดส์ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควรเพือป้องกันโรคตําบล
ส้มป่อย (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15  กรกฎาคม 2559 ข้อ 2.1 การ
ตังงบประมาณรายจ่ายเพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิต และข้อ 2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของ
รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวง
มหาดไทย) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 82
 ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทางที  5.4 ข้อ 11) 
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแล และผู้สูงอายุตําบล
ส้มป่อย

จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้
ดูแล และผู้สููงอายุุตําบลส้มป่อย (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม 2559 ข้อ 2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบาย
รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวง
มหาดไทย) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 82
  ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที 5.4 ข้อ 8) 
            (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีตําบลส้มป่อย
ในสังคมอาเซียน เนืองในวันสตรีสากล

จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริม
บทบาทกลุ่มสตรีตําบลส้มป่อยในสังคมอาเซียน เนืองในวันสตรีสากล (ตัง
จ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 4072 ลงวันที  15  กรกฎาคม 2559 ข้อ 2.4 การตังงบประมาณราย
จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
กระทรวงมหาดไทย) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 หน้า 83 ยุุทธศาสตร์ที  5  แนวทางที  5.4  ข้อ 15)
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน และห้ความรู้ ด้านการละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี และการค้ามนุษย์ รณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็ก สตรีและยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้ ด้านการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี และการค้ามนุษย์ รณรงค์ยุติ
ความรุนแรงใน เด็ก สตรีและยุติความรุนแรงในครอบครัว (ตังจ่ายงบ
ประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 7042 ลงวันที  15  กรกฎาคม 2559 ข้อ 2.1 การตังงบประมาณรายจ่าย
เพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562 หน้า 83 ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทาง
ที  5.4 ข้อ 13) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้
สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15  กรกฎาคม 2559 ข้อ 2.4 การตังงบ
ประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 83 ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทางที 5.4 ข้อ 14) 
            (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้

จํานวน 25,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพแก่
คนพิการ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ (ตังจ่ายงบประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม 2559 ข้อ 2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบาย
ของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวง
มหาดไทย) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 83
 ข้อ 12) 
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส้มป่อยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส้มป่อยห่วงใยใส่ใจผู้สูง
อายุ (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 266 ลงวันที  4 กุมภาพันธ์  2559 เรืองแจ้งแนวทางการดําเนิน
โครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ") (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 81 ข้อ 1) 
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จํานวน 90,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วม
ใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 283 ลงวันที  29
  กรกฎาคม 2559) (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทางที 5.4 ข้อ 21) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
รายการต่างๆ  100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกําลังกาย และส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ของชุมชนและประชาชนโดย
ทัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 80
 ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทางที 5.2 ข้อ 2) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบุญประเพณีพญาบรมอนุวงศ์ชัยชนะ จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบุญประเพณีพญาบรมอนุวงศ์
ชัยชนะ  (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15  กรกฏาคม  2559 ข้อ 2.2 การ
ตังงบประมาณรายจ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ) 
            (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 15,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถวายเทียนพรรษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 73 ยุทธศาสตร์ที  4 แนว
ทางที 4.5 ข้อ 2) 
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการประเพณีบุญเดือนหก(บุญบังไฟ) จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญเดือนหก (งาน
บุญบังไฟ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 73
 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.5 ข้อ 3)
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทง (ตังจ่าย
งบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที  15  กรกฏาคม  2559 ข้อ 2.2 การตังงบประมาณราย
จ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการประเพณีสงกรานต์ รดนําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์และรดนํา
ขอพรผู้สูงอายุ  (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15  กรกฏาคม  2559 ข้อ 2.2 การ
ตังงบประมาณรายจ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ) 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระนําโสกโน จํานวน 500,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระนําโสก
โน  หมู่ที  2 และหมู่ที 14  ปริมาณงาน   -ก่อสร้างลานคอนกรีต กว้าง 10
 เมตร ยาว 10  เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวน 2 ลาน หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. -ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 2
 เมตร ยาว 184  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 368 ตร.ม. -วางอิฐตัวหนอน ทางเท้า ตามลู่วิง วงในกว้าง 1.40
 เมตร ยาว 175 เมตร วงนอกกว้าง 1.20 เมตร ยาว 190 เมตร  พร้อม
ติดตังป้ายโครงการ 2 ป้าย (ป้ายก่อนดําเนินการ)(ป้ายแล้วเสร็จ) (ตาม
แบบ อบต.กําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 หน้า 89 ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.3 ข้อ 1)
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น ค่าปรับปรุงรางระบายนํา  คลองส่งนําดาดคอนกรีต  สถานีสูบ
นํา ทางเดินทางเท้า และอืนๆ เป็นต้น  
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,830,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,830,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพือส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จํานวน 500,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพือส่ง
เสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 หน้า 42 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางที  2.3) (ตังจ่ายงบประมาณตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม 2559 ข้อ 2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบาย
ของรัฐบาล คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)) 
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลส้มป่อย จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลส้มป่อย 
              (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีและภารกิจถ่ายโอน)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ตามรายการรูปแบบและ
การจําแนก  ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
              (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,290,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,290,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับงานสูบนําของสถานีสูบนํา
ด้วยไฟฟ้าเพือช่วยเหลือเกษตรกร
              (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับงานสูบนําของสถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้า)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม  (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15  กรกฏาคม  2559 ข้อ 2.3
 การตังงบประมาณรายจ่ายเพือการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 88  ยุทธศาสตร์ที  6  แนวทางทาง
ที  6.1 ข้อ 1)
             (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,529,703 บาท
งบกลาง รวม 17,529,703 บาท
งบกลาง รวม 17,529,703 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท

คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง  ดังนี
1.สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ศพด. จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 13,494 บาท ( ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)
2.สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง สําหรับสถานีสูบนํา
พลังงานไฟฟ้า จํานวน  2 คน  เป็นเงิน 12,000 บาท (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนสําหรับงานสูบนําของสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า)
3. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  อบต. จํานวน 19
  คน เป็นเงิน 114,506 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้ )

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,830,000 บาท
คําชีแจง : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้ผู้สูงอายุ (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
               (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,688,000 บาท
คําชีแจง : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้
แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
               (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
คําชีแจง : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้
แก่ ผู้ป่วยเอดส์ (ตังจ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
              (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์)
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สํารองจ่าย จํานวน 522,000 บาท
คําชีแจง : เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นหรือเพือป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ
 เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และกรณีไม่ได้ตังงบประมาณในเรืองนัน
ไว้ทีจําเป็นและเร่งด่วนต้องดําเนินการแก้ไข    (ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 502,692 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน เป็นเงิน 19,308 บาท)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 110,000 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน โดย
สมทบ 40 เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินทีได้รับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (ตังจ่ายจากเงินรายได้ )

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 191,703 บาท
คําชีแจง : เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน (กบท.) (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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