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เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่จ้ำงพนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิ จ ำนวน 3 อตัรำ

-คำ่จ้ำงพนกังำนจ้ำงท ั่วไป  จ ำนวน 3 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งและคำ่ตอบแทนพเิศษของพนกังำน

สว่นต ำบลทีค่วรไดร้บัตำมระเบยีบทีก่ ำหนด ดงัน้ี

-ปลดั อบต.(นกับรหิำรงำน อบต.)

-หวัหน้ำส ำนกัปลดัฯ

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 755,700 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล จ ำนวน 6 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรท ั่วไป

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 210,000 บำท

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,100 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนนำยกฯและรองนำยกฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรท ั่วไป

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,760,700 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 1,712,300 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 2,059,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทน ดงัน้ี

-ประธำนสภำฯ         134,640    บำท

-รองประธำนสภำฯ    110,160    บำท

-สมำชกิสภำฯ        1,728,000    บำท

-เลขำสภำฯ                86,400    บำท

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรท ั่วไป

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล
86,400 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยก อบต.

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรท ั่วไป

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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งบบุคลำกร 5,504,800 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,744,100 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 27,571,400 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนบริหำรงำนท ั่วไป

งำนบริหำรท ั่วไป 7,860,300 บำท

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลวดัโบสถ์

อ ำเภอ พนสันิคม   จงัหวดัชลบรีุ

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนพเิศษส ำหรบันำยกฯและรองนำยกฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรท ั่วไป

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกฯและรองนำยกฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรท ั่วไป
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รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 550,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ

-คำ่จ้ำงเหมำบรกิำร เชน่ คำ่เขำ้เล่ม คำ่ถำ่ยเอกสำร เป็นตน้

-คำ่จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์และวำรสำร

-คำ่จ้ำงเหมำพฒันำและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ 

  อบต.วดัโบสถ์ 

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป  

รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนรฐัพธีิ/งำนเฉลมิพระเกยีรติ

-คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำน จดันิทรรศกำร กำรประกวดกำรแขง่ขนั 

และพธีิเปิดอำคำรตำ่งๆ

-คำ่รบัรองในกำรประชุมคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร

-คำ่ใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำ

-คำ่เล้ียงรบัรองในกำรประชุมสภำทอ้งถิน่

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล

ตำมสทิธิ ์

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

ค่ำใช้สอย 1,355,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำงำนท ั่วไป

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร/

วนัหยุดรำชกำร

ใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบลและพนกังำนจ้ำงฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป
คำ่เชำ่บำ้น 144,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่ตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

-คำ่ตอบแทนส ำหรบัผูป้ฏบิตัริำชกำรใหแ้ก่ อปท.

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

ค่ำตอบแทน 214,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆใหแ้ก่

-พนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิ จ ำนวน 3 อตัรำ

-พนกังำนจ้ำงท ั่วไป  จ ำนวน 3 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งบด ำเนินงำน 2,216,900 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจ้ำง 82,700 บำท

วนัทีพ่มิพ์ : 25/7/2560  14:00:22 หน้ำ : 2/24
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เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมโครงกำรพฒันำศกัยภำพ

ผูบ้รหิำร/พนกังำน/บคุลำกรของ อบต.วดัโบสถ์/สมำชกิสภำ 

อบต.วดัโบสถ์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมโครงกำรประชุมประชำคมหมูบ่ำ้น/ต ำบล 

กำรประชุมประชำคมแผนชุมชน ฯลฯ 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

โครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลวดัโบสถ์ 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในโครงกำรแกไ้ขปญัหำควำมเดอืดรอ้นของ

ประชำชนจำกสำธำรณภยัและภยัธรรมชำตติำ่งๆ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

โครงกำรประชุมประชำคมหมูบ่ำ้นและต ำบล/กำรประชุมแผนชุมชน 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่พวงมำลยั ชอ่ดอกไม ้และคำ่พวงมำลำ ส ำหรบัพธีิกำร

วนัส ำคญัตำ่งๆ ตำมวำระตำ่งๆ ทีส่ ำคญัและจ ำเป็น ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

โครงกำรแกไ้ขปญัหำควำมเดอืดรอ้นของประชำชนจำกสำธำรณภยัและ

ภยัธรรมชำตติำ่งๆ

100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรเลือกต ัง้ เชน่ กำรเลือกต ัง้ของทอ้งถิน่

และกำรเลือกต ัง้อืน่ๆ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่พวงมำลยั คำ่ดอกไมส้ ำหรบัพธีิกำร วนัส ำคญัและโอกำสส ำคญัตำ่งๆ 5,000 บำท

วนัทีพ่มิพ์ : 25/7/2560  14:00:22 หน้ำ : 3/24

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัท ำโครงกำรตำ่งๆ หรือสนบัสนุนกลุม่องค์กร

ในเขตต ำบลวดัโบสถ์ เชน่ 

-โครงกำรพฒันำศกัยภำพผูส้งูอำยุต ำบลวดัโบสถ์ 

-สนบัสนุนกลุม่สตรีในต ำบลวดัโบสถ์ 

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่ใชจ้่ำยในกำรเลือกต ัง้ 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรส ำรวจและประเมนิผลควำมพงึพอใจ

ของประชำชนในกำรใหบ้รกิำรของ อบต. 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่ใชจ้่ำยในกำรพฒันำศกัยภำพกลุม่องค์กรในต ำบลวดัโบสถ์ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัเก็บและบนัทกึขอ้มลู จปฐ/ขอ้มลู

พ้ืนฐำน

เพือ่กำรจดัท ำแผนพฒันำของ อบต. ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่ใชจ้่ำยในกำรประเมนิผลดำ้นควำมพงึพอใจในกำรใหบ้รกิำร 30,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ส ำหรบัเป็นคำ่เบีย้

เล้ียง 

คำ่พำหนะ  คำ่เชำ่ทีพ่กัและคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 

หรืออบรมสมัมนำของคณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำฯ พนกังำนสว่น

ต ำบลและ

พนกังำนจ้ำงฯ ฯลฯ

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบนัทกึขอ้มลู จปฐ/ขอ้มลูพ้ืนฐำนเพือ่กำรจดัท ำ 10,000 บำท

คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 40,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นคำ่โทรศพัท์ส ำหรบัทีท่ ำกำร อบต.วดัโบสถ์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่น ้ำประปำ ส ำหรบัทีท่ ำกำร อบต.วดัโบสถ์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ไฟฟ้ำส ำหรบัทีท่ ำกำร อบต.วดัโบสถ์ และสถำนที่

ทีอ่ยูใ่นควำมดแูลของ อบต.วดัโบสถ์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 8,000 บำท

ค่ำสำธำรณูปโภค 243,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 200,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ตำ่งๆ เชน่ หมกึพมิพ์

แผน่ดสิก์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

วสัดกุำรเกษตร 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดกุำรเกษตร เชน่ ยำก ำจดัวชัพืช ปุ๋ ย ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 180,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่น ้ำมนัเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ส ำหรบัยำนพำหนะ 

และเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นกำรปฏบิตัริำชกำรของ อบต. ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ เชน่ ยำงรถยนต์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 24,900 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่ ไมก้วำด

น ้ำยำถพ้ืูน ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือสิง่ของตำ่งๆ เชน่ หลอดไฟฟ้ำ บลัลำสต์  

สตำร์ทเตอร์ ปล ัก๊ไฟ เตำ้รบั ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

วสัดสุ ำนกังำน 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ เชน่ หมกึเครือ่งถำ่ยเอกสำร

แบบพมิพ์ กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ เกำ้อีพ้ลำสตกิ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมครุภณัฑ์และทรพัย์สนิตำ่งๆ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเชน่ รถยนต์  รถจกัรยำนยนต์  

เครือ่งพมิพ์ดดี เครือ่งอดัส ำเนำ เครือ่งปรบัอำกำศ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

ค่ำวสัดุ 404,900 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัโครงกำรหรือกจิกรรมตำ่งๆ ฯลฯ 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 100,000 บำท

โครงกำรหรือกจิกรรมตำ่งๆ 50,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งขยำยเสยีงพรอ้มล ำโพง  ประกอบดว้ย

เครือ่งขยำยเสยีง ก ำลงัขยำย 600 W พรอ้มล ำโพงฮอร์น ขนำด 

150 W และอปุกรณ์ตอ่พ่วง  จ ำนวน 1 ชุด

(ไมม่บีญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ต ัง้จ่ำยตำมรำคำทอ้งตลำด)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่15

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งขยำยเสยีงแบบกระเป๋ำหิว้

ก ำลงัขยำย 75 W  จ ำนวน 1 ชุด (ไมม่บีญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ต ัง้

จ่ำยตำมรำคำทอ้งตลำด)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่14

จดัซ้ือชุดเครือ่งขยำยเสยีงพรอ้มล ำโพงตดิรถยนต์ 12,300 บำท

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

จดัซ้ือเครือ่งเสยีงพกพำ เครือ่งขยำยไรส้ำยแบบกระเป๋ำหิว้ 3,600 บำท

จดัซ้ือโตะ๊หมูบ่ชูำ 9,900 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือโตะ๊หมูบ่ชูำ  จ ำนวน 1 ชุด

-ท ำดว้ยไมส้กั ควำมกว้ำงของโตะ๊หมูข่นำด 9 นิ้ว

-มฐีำนรองโตะ๊หมู่

-มแีทน่บชูำ 9 ชิน้ ฯลฯ

โดยจดัหำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์

ส ำนกังำน  (ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ เดอืนมนีำคม 2560)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่6

จดัซ้ือเครือ่งโทรสำร 18,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งโทรสำร  จ ำนวน 1 เครือ่ง

-คณุสมบตักิำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (มอก.)

เป็นไปตำมส ำนกัมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรมก ำหนด

หมำยถงึเครือ่ง Facsimile หรือ โทรภำพ  ควำมเร็วในกำรสง่

เอกสำรไมเ่กนิกว่ำ 6 วนิำทีตอ่แผน่ ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดสง่

เอกสำรข ัน้ต ่ำ ฯลฯ

โดยจดัหำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์

ส ำนกังำน (ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ เดอืนมนีำคม 2560)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่5

ค่ำครุภณัฑ์ 115,600 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่บรกิำรอนิเทอร์เน็ตส ำหรบัทีท่ ำกำร อบต.วดัโบสถ์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งบลงทุน 115,600 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ไปรษณีย์ คำ่ธนำณตั ิคำ่จดัซ้ือดวงตรำไปรษณีย์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 15,000 บำท

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

วนัทีพ่มิพ์ : 25/7/2560  14:00:22 หน้ำ : 5/24
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เงนิประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง ผอ.คลงั (นกับรหิำรงำนคลงั) ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งบเงนิอุดหนุน 23,000 บำท

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ 

แบบ Network แบบที ่2 (33 หน้ำ/นำท)ี ฯลฯ

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

-มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi

-มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์ร่ำงไมน้่อยกว่ำ 33 หน้ำตอ่นำท ี(ppm)

-สำมำรถพมิพ์เอกสำรกลบัหน้ำอตัโนมตัไิด้

-มหีน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน้่อยกว่ำ 128 MB

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ  Parallel หรือ USB 2.0 

หรือดกีว่ำ จ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 1 ชอ่ง 

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีว่ำ จ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 

1 ชอ่ง หรือสำมำรถใชง้ำนผำ่นเครือขำ่ยไรส้ำย (Wi-Fi) ได้

-สำมำรถใชไ้ดก้บั A4 , Letter ,Legal และ Custom 

โดยมถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน้่อยกว่ำ 250 แผน่

โดยจดัหำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร

ประจ ำปี 2560 ณ วนัที ่21 เมษำยน 2560

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่3

เงนิเดอืนพนกังำน 1,200,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนใหก้บัพนกังำนสว่นต ำบล จ ำนวน 5 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,561,100 บำท

อดุหนุนอ ำเภอพนสันิคม จ ำนวน 2 โครงกำร เป็นเงนิ 23,000 บำท 

ดงัน้ี

-โครงกำร/จดังำนรฐัพธีิและงำนเฉลมิพระเกยีรติ จ ำนวน 8,000 บำท

-โครงกำรศนูย์ขอ้มลูขำ่วสำรทอ้งถิน่ จ ำนวน  15,000 บำท

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป 

งำนบริหำรงำนคลงั 1,954,700 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือชุดไมโครโฟนกำ้นยำวต ัง้โตะ๊ส ำหรบัประชุม

กำ้นไมค์ออ่นดดัโคง้  พรอ้มตดิต ัง้ จ ำนวน 15  ชุด 

(ไมม่บีญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ต ัง้จ่ำยตำมรำคำทอ้งตลำด)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่13

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

งบบุคลำกร 1,561,100 บำท

จดัซ้ือชุดไมโครโฟนกำ้นยำวต ัง้โตะ๊ส ำหรบังำนประชุม 56,800 บำท

เงนิอุดหนุน 23,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 23,000 บำท
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คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆเพือ่ใหส้ำมำรถ

ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเชน่ เครือ่งพมิพ์ดดี เครือ่งอดัส ำเนำ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ส ำหรบัเป็นคำ่เบีย้เล้ียง

คำ่เชำ่ทีพ่กั และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆในกำรเดนิทำงไปรำชกำรหรืออบรม

สมัมนำของพนกังำนสว่นต ำบลและพนกังำนจ้ำงฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่รบัรองในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯหรือคณะอนุกรรมกำรฯ

-คำ่ใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรมและสมันำ

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่จ้ำงเหมำบรกิำรตำ่งๆ เชน่ คำ่จ้ำงเหมำแบกหำมสมัภำระ

  คำ่บรกิำรจดัท ำของ และคำ่บรกิำรอืน่ๆทีจ่ ำเป็น  คำ่ธรรมเนียม

  คำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ ฯลฯ

-คำ่โฆษณำเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์งำนกจิกำรของ อบต.

  ทุกประเภท (ป้ำย,วทิยุ,สือ่สิง่พมิพ์) 

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 5,000 บำท

ค่ำใช้สอย 125,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 70,000 บำท

คำ่เชำ่บำ้น 105,600 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนในกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร ใหแ้ก่

พนกังำนสว่นต ำบลและพนกังำนจ้ำงฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่ตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

-คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งบด ำเนินงำน 378,600 บำท

ค่ำตอบแทน 160,600 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจ้ำง 34,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆใหแ้กพ่นกังำนจ้ำงตำมภำรกจิ จ ำนวน 2 

อตัรำ ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจ้ำงตำมภำรกจิ จ ำนวน 2 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

คำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 266,100 บำท

วนัทีพ่มิพ์ : 25/7/2560  14:00:22 หน้ำ : 7/24
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เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ 

แบบ Network แบบที ่2 (33 หน้ำ/นำท)ี ฯลฯ

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

 -มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi

 -มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์ร่ำงไมน้่อยกว่ำ 33 หน้ำตอ่นำท ี(ppm)

 -สำมำรถพมิพ์เอกสำรกลบัหน้ำอตัโนมตัไิด้

 -มหีน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน้่อยกว่ำ 128 MB

 -มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ  Parallel หรือ USB 2.0 

  หรือดกีว่ำ จ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 1 ชอ่ง 

 -มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface)

  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีว่ำ จ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 

  1 ชอ่ง หรือสำมำรถใชง้ำนผำ่นเครือขำ่ยไรส้ำย (Wi-Fi) ได้

 -สำมำรถใชไ้ดก้บั A4 , Letter ,Legal และ Custom

โดยมถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน้่อยกว่ำ 250 แผน่

โดยจดัหำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร

ประจ ำปี 2560 ณ วนัที ่21 เมษำยน 2560

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่4

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ 15,000 บำท

งบลงทุน 15,000 บำท

ค่ำครุภณัฑ์ 15,000 บำท

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือดวงตรำไปรษณีย์ คำ่จดัสง่ไปรษณีย์

คำ่ธนำณตั ิฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ในกจิกำรงำนของ อบต. เชน่ 

หมกึพมิพ์  แผน่ดสิก์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

ค่ำสำธำรณูปโภค 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือสิง่ของตำ่งๆ เชน่ ปล ัก๊ไฟ  เตำ้รบั ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ เชน่ 

แบบพมิพ์ กระดำษ ปำกกำ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 3,000 บำท

ค่ำวสัดุ 78,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 35,000 บำท

วนัทีพ่มิพ์ : 25/7/2560  14:00:22 หน้ำ : 8/24
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เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรใหแ้ก่

พนกังำน

สว่นต ำบลและพนกังำนจ้ำงฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่ตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

-คำ่ตอบแทนส ำหรบัผูป้ฏบิตัริำชกำรใหแ้ก่ อปท. ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่ำตอบแทน 67,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆใหแ้กพ่นกังำนจ้ำง จ ำนวน 1 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

งบด ำเนินงำน 322,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงพนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิ จ ำนวน 1 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจ้ำง 24,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง ผอ.กองกำรศกึษำฯ 

(นกับรหิำรงำนกำรศกึษำ) ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

คำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 112,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล จ ำนวน 2 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 733,400 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 554,600 บำท

แผนงำนกำรศกึษำ

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 1,055,400 บำท

งบบุคลำกร 733,400 บำท

จดัซ้ือเรือพำย(ไฟเบอร์) 18,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือเรือพำย(ไฟเบอร์) 

-ขนำด 8 ฟุต พรอ้มไมพ้ำย  2 เล่ม ตอ่ 1 ล ำ

-ผลติจำกไฟเบอร์กลำสเสรมิแรงดว้ยใยแกว้คณุภำพสงู(FRP)

-ขนำดควำมยำว 2.45 ม. 

จ ำนวน 2 ล ำ ล ำละ 9,000 บำท  เป็นเงนิ 18,000 บำท

(ไมม่บีญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ต ัง้จ่ำยตำมรำคำทอ้งตลำด)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่8

ค่ำครุภณัฑ์ 18,000 บำท

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 18,000 บำท

งบลงทุน 18,000 บำท

วนัทีพ่มิพ์ : 25/7/2560  14:00:22 หน้ำ : 9/24
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วสัดสุ ำนกังำน 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ เชน่ 

แบบพมิพ์ กระดำษ ปำกกำ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆเพือ่ใหส้ำมำรถ

ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเชน่ เครือ่งพมิพ์ดดี เครือ่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

ค่ำวสัดุ 25,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในโครงกำรสง่เสรมิศกัยภำพกำรเรียนรู ้

ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัโครงกำรอบรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมใหแ้ก่

เด็ก เยำวชน ประชำชน ผูส้งูอำยุ ในต ำบลวดัโบสถ์ 

ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

โครงกำรสง่เสรมิศกัยภำพกำรเรียนรู้ 120,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนตำ่งๆตำมทีจ่ ำเป็น เชน่ 

โครงกำรสง่เสรมิสขุภำพเด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรียน

ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

โครงกำรสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ส ำหรบัคำ่เบีย้เล้ียง 

คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ในกำรเดนิทำงไปรำชกำร

หรืออบรมสมัมนำของพนกังำนสว่นต ำบล พนกังำนจ้ำง ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

โครงกำรจดังำนตำ่งๆ 40,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนรฐัพธีิ/งำนเฉลมิพระเกยีรตฯิ

-คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำน จดันิทรรศกำร กำรประกวด กำรแขง่ขนั 

และพธีิเปิดอำคำรตำ่งๆ

-คำ่รบัรองในกำรประชุมคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรฯ

-คำ่ใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรมสมัมนำ

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ

-คำ่จ้ำงเหมำบรกิำร เชน่ คำ่เขำ้เล่ม เป็นตน้ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนบรหิำงำนท ั่วไป

ค่ำใช้สอย 230,000 บำท

คำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรไปทศันศกึษำจำกแหล่งเรียนรูข้องศนูย์

พฒันำเด็กเล็ก อบต.วดัโบสถ์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ส ำหรบัเป็นคำ่เบีย้

เล้ียง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กัและคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ในกำรเดนิทำงไป

รำชกำรหรืออบรมสมัมนำ ของพนกังำนสว่นต ำบล พนกังำนจ้ำงฯ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

โครงกำรสง่เสรมิกำรศกึษำจำกแหล่งเรียนรูข้องศนูย์พฒันำเด็กเล็กของ

อบต.วดัโบสถ์

25,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดักำรเรียนกำรสอนตำมจ ำนวนเด็กเล็ก อตัรำคนละ

1,700 บำทตอ่ปี จ ำนวน 41 คน (41 คน x 1,700 บำท)

ก ำหนดรำยกำรเป็นสือ่กำรเรียนกำรสอน วสัดกุำรศกึษำ และเครือ่ง

เล่นพฒันำกำรเด็ก ฯลฯ

(ตำมหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลงวนัที ่14 

มถินุำยน 2560)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 15,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

คำ่จดักำรเรียนกำรสอน(รำยหวั) 69,700 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ธรรมเนียม และคำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ คำ่จ้ำงเหมำ

บรกิำร เชน่ คำ่เขำ้เล่ม เป็นตน้ คำ่จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์และวำรสำร ฯลฯ 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของพนกังำนครูสว่นต ำบล 

ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต.วดัโบสถ์

(ตำมหนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0809.4/ว 1326  ลงวนัที ่ 4 

กรกฎำคม 2560)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

ค่ำใช้สอย 194,700 บำท

ค่ำตอบแทน 25,000 บำท

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 25,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนครูสว่นต ำบล ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

อบต.วดัโบสถ์  จ ำนวน 3 อตัรำ

(ตำมหนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0809.4/ว 1326  ลงวนัที ่ 4 

กรกฎำคม 2560)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

งบด ำเนินงำน 1,043,200 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 762,400 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 762,400 บำท

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 2,593,600 บำท

งบบุคลำกร 762,400 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ ในกจิกรรมงำนของ อบต. เชน่ 

หมกึพมิพ์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ
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วสัดคุอมพวิเตอร์ 6,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ตำ่งๆ เชน่ หมกึพมิพ์  

แผน่ดสิก์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

คำ่อำหำรกลำงวนัเด็กนกัเรียน 301,350 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนั ของศนูย์พฒันำเด็กเล็ก 

อบต.วดัโบสถ์ จ ำนวน 41 คน  

(ตำมหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลงวนัที ่14 

มถินุำยน 2560)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (41 คน x 20 บำท x 245 วนั) 

เป็นเงนิ  200,900 บำท

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้(41 คน x 10 บำท x 245 วนั) 

เป็นเงนิ  100,450  บำท

ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 368,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) 

-ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก  อบต.วดัโบสถ์ จ ำนวน 41 คน

 (41 คน x 7.37 บำท x 260 วนั)

-โรงเรียนชุมชนวดัโบสถ์ เด็กเล็ก-ประถมปีที ่6 จ ำนวน 151 คน

 (151 คน x 7.37 บำท x 260 วนั)

(ตำมหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลงวนัที ่14 

มถินุำยน 2560)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

 

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่ ไมก้วำด น ้ำยำถพ้ืูน 

น ้ำยำท ำควำมสะอำด ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 5,150 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือสิง่ของตำ่งๆ เชน่ หลอดไฟฟ้ำ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

วสัดสุ ำนกังำน 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งใชต้ำ่งๆ เชน่ กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ 

กระดำษไวท์บอร์ด ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม ครุภณัฑ์ตำ่งๆ เพือ่ใหส้ำมำรถ

ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเชน่ เครือ่งพมิพ์ดดี เครือ่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ 

ค่ำวสัดุ 695,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัโครงกำรหรือกจิกรรมตำ่งๆ เชน่ 

กจิกรรมสง่เสรมิคณุภำพกำรเรียนรูต้ำมชว่งอำยุของเด็กเล็ก ศพด. 

ฯลฯ 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ
คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 15,000 บำท

โครงกำรหรือกจิกรรมตำ่งๆ 10,000 บำท
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จดัซ้ือซิง้ค์ล้ำงจำน 30,000 บำท

 เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือซิง้ค์ล้ำงจำน 3 หลุมใหญ่ มทีีพ่กั 1.90 ม. 

 จ ำนวน  1 ชุด 

-ขนำดอำ่ง ยำว 190 x กว้ำง 67 x สงู 80 ซม.

-ขนำดบอ่ ยำว 45 x กว้ำง 45 x ลกึ 30 ซม.

ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต.วดัโบสถ์

(ไมม่บีญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ต ัง้จ่ำยตำมรำคำทอ้งตลำด)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่11

จดัซ้ือเครือ่งดดูฝุ่ น 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งดดูฝุ่ น จ ำนวน 1 เครือ่ง

-ขนำด 30 ลติร 

-ก ำลงัวตัต์สงูสดุ 1,600 W 

-อปุกรณ์หวัดดูทีใ่หม้ำกบัชุดพรอ้มทอ่ดดูอลูมเินียม Telescopic

ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต.วดัโบสถ์

(ไมม่บีญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ต ัง้จ่ำยตำมรำคำทอ้งตลำด)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่10

ค่ำครุภณัฑ์ 40,000 บำท

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครวั

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่บรกิำรอนิเตอร์เน็ต ฯลฯ ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก 

อบต.วดัโบสถ์ 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

งบลงทุน 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่โทรศพัท์ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต.วดัโบสถ์

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่น ้ำประปำ ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต.วดัโบสถ์

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ไฟฟ้ำส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต.วดัโบสถ์

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 8,000 บำท

ค่ำสำธำรณูปโภค 128,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 100,000 บำท
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โครงกำรผูส้งูวยัสขุภำพกำยใจแข็งแรง 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยโครงกำรผูส้งูวยัสขุภำพกำยใจแข็งแรง 

กจิกรรมในโครงกำร และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจดัโครงกำร 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห์

คำ่ใชจ้่ำยในกำรพฒันำคณุภำพชีวติผูย้ำกไรแ้ละผูด้อ้ยโอกำสทำงสงัคม 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรพฒันำคณุภำพชีวติผูย้ำกไร ้และ

ผูด้อ้ยโอกำสทำงสงัคม เชน่ 

-โครงกำรเยีย่มบำ้นผูส้งูอำยุ

-โครงกำรอืน่ๆทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรสง่เสรมิกำรพฒันำคณุภำพชีวติ

ของประชำชนทีย่ำกไร ้และผูด้อ้ยโอกำสในต ำบลวดัโบสถ์

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห์

ค่ำใช้สอย 40,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์

งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห์ 40,000 บำท

งบด ำเนินงำน 40,000 บำท

โครงกำรรณรงค์ควบคมุและป้องกนัโรคตดิตอ่ 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรรณรงค์ควบคมุ และป้องกนัโรคตดิตอ่ 

หรือโรคระบำด เชน่ โรคไขเ้ลือดออก โรคพษิสนุขับำ้ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสขุ

ค่ำใช้สอย 40,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข 40,000 บำท

งบด ำเนินงำน 40,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 748,000 บำท

อดุหนุนโรงเรียนชุมชนวดัโบสถ์

-โครงกำรอำหำรกลำงวนั (151 คน x 20 บำท x 200 วนั) 

  เป็นเงนิ 604,000  บำท 

(ตำมหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลงวนัที ่14 

มถินุำยน 2560)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

-โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรเรียนกำรสอนระดบัประถมศกึษำ   

 (1 คน x 12,000 บำท x 12 เดอืน) เป็นเงนิ 144,000 บำท 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรศกึษำ

งบเงนิอุดหนุน 748,000 บำท

เงนิอุดหนุน 748,000 บำท
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รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่รบัรองในกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร

-คำ่ใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำ

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ

-คำ่จ้ำงเหมำบรกิำร เชน่เขำ้เล่ม เป็นตน้

-คำ่จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์และวำรสำร

-ฯลฯ 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย 980,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร

ใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล พนกังำนจ้ำงฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

คำ่เชำ่บำ้น 34,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น

-คำ่ตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

-คำ่ตอบแทนส ำหรบัผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ อปท.

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะชุมชน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่ำตอบแทน 59,800 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆใหก้บัพนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิ จ ำนวน 1 

อตัรำ ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนเคหะชุมชน

งบด ำเนินงำน 1,474,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิ จ ำนวน 1 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎตำมแผนงำนเคหะชุมชน

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจ้ำง 24,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

คำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 112,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆใหก้บัพนกังำนสว่นต ำบลจ ำนวน 1 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนใหก้บัพนกังำนสว่นต ำบลจ ำนวน 2 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 18,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 699,600 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 502,800 บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,906,400 บำท

งบบุคลำกร 699,600 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชไ้ฟฟ้ำเกนิสทิธิ ์

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

ค่ำสำธำรณูปโภค 50,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 50,000 บำท

วสัดอุืน่ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัด ุอปุกรณ์ตำ่งๆ เชน่ สำยแรงดนั  หวัฉีด  

ดำ้มจบั ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ทีใ่ชใ้นกจิกรรมของ อบต. เชน่ 

หมกึพมิพ์  แผน่ดสิก์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

วสัดกุอ่สรำ้ง 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดสุิง่ของตำ่งๆ เชน่ ลูกรงั  

หนิคลุก  ไม ้ ตะปู  อฐิ  ยำงมะตอยส ำเร็จรูป ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 250,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือสิง่ของตำ่งๆ เชน่ โคมไฟทำง  แบบเตอรี่  

หลอดไฟฟ้ำ บลัลำสต์  สตำร์ทเตอร์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

วสัดสุ ำนกังำน 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดสุิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ เชน่ แบบพมิพ์  

กระดำษ  แฟ้ม  ปำกกำ ฯลฯ 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

เพือ่ใหใ้ชง้ำนไดต้ำมปกต ิ เชน่  ซอ่มแซมเครือ่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

ค่ำวสัดุ 385,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำแหล่งน ้ำ  ล ำคลอง  ในพ้ืนทีต่ ำบลวดัโบสถ์ 

เชน่ กำรขดุลอกคลอง  กำรขดุลอกวชัพืช  กำรก ำจดัวชัพืช

ในแหล่งน ้ำตำ่งๆ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 10,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร  ส ำหรบัคำ่เบีย้เล้ียง  

คำ่พำหนะ  คำ่เชำ่ทีพ่กั  และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆในกำรเดนิทำงไปรำชกำร

หรืออบรมสมัมนำของพนกังำนสว่นต ำบล  และพนกังำนจ้ำงฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/งำนบ ำรุงรกัษำแหล่งน ้ำ  ลอกคลอง และก ำจดัวชัพืช 850,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

วนัทีพ่มิพ์ : 25/7/2560  14:00:22 หน้ำ : 16/24
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ระยะทำง 200 เมตร บรเิวณบำ้นนำยใย บรเิวณบำ้นนำยประเสรฐิ 

นกหงษ์ บรเิวณบำ้นนำยสชุำต ิกรกจิรุง่โรจน์ บรเิวณบำ้นนำงไปล่ 

แกว้อไุร บรเิวณกลุม่บำ้นนำงกำญจนำ บรุำกร

โครงกำรซอ่มแซมทีท่ ำกำร อบต.วดัโบสถ์ หมูท่ี ่6 200,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ซอ่มแซมทีท่ ำกำร อบต.วดัโบสถ์ เชน่

-ประตโูครงอลูมเินียม

-สผีนงัอำคำร

-โคมไฟสอ่งสว่ำง

-ฝ้ำเพดำน

-กระเบือ้งหลงัคำ

-ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ จ ำนวน 176,000 บำท

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ ำนวน 24,000 บำท                         

   ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน                                           

         ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศำสตร์

ที ่1        ล ำดบัที ่64

โครงกำรกอ่สรำ้งหอ้งน ้ำทีท่ ำกำร อบต.วดัโบสถ์ หมู ่6 650,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่กอ่สรำ้งหอ้งน ้ำ ทีท่ ำกำร อบต.วดัโบสถ์ หมู ่6 

ขนำดกว้ำง 7.90 เมตร ยำว 8.60 เมตร หรือคดิเป็นพ้ืนทีด่ ำเนินกำร 

    ไมน้่อยกว่ำ 67.94 ตร.ม.

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศำสตร์ที ่1  

ล ำดบัที ่64

ค่ำที่ดนิและสิง่ก่อสรำ้ง 1,699,000 บำท

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรขยำยเขตประปำสว่นภมูภิำคต ำบลวดัโบสถ์ บำท

ต ำบลวดัโบสถ์ โดยขยำยเขตประปำ เสน้ผำ่นศนูย์กลำงขนำด 110  

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่โครงกำรขยำยเขตประปำสว่นภมูภิำค

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศำสตร์ที ่1  

ล ำดบัที ่54

คำ่บำนกระจกโคง้ ขนำด 32 นิ้ว 33,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ซ้ือบำนกระจกโคง้ ขนำด 32 นิ้ว ท ำจำกวสัดุ

โพลีคำร์บอเนตหรือดกีว่ำ จ ำนวน 9 บำน ตดิต ัง้ 9 จุด ดงัน้ี

-บรเิวณ หมูท่ี ่1   จ ำนวน 2 จุด

-บรเิวณ หมูท่ี ่3   จ ำนวน 2 จุด

-บรเิวณ หมูท่ี ่5   จ ำนวน 2 จุด

-บรเิวณ หมูท่ี ่7   จ ำนวน 1 จุด

-บรเิวณ หมูท่ี ่10  จ ำนวน 2 จุด

(ไมม่บีญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ต ัง้จ่ำยตำมรำคำทอ้งตลำด)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศำสตร์ที ่4  

ล ำดบัที ่52

ค่ำครุภณัฑ์ 33,000 บำท

ครุภณัฑ์อืน่

งบลงทุน 1,732,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือสญัญำณไฟจรำจรแบบกระพรบิ ระบบโซล่ำเซลล์

ประกอบดว้ย 

โคมไฟกระพรบิชนิดหลอด LED ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำงโคม 300 

มม.

ฐำนเสำส ำเร็จรูป ตวัครอบไฟกระพรบิ พรอ้มตดิต ัง้ จ ำนวน 6 ชุด

-ตดิต ัง้บรเิวณ หมูท่ี ่3   จ ำนวน  2 จุด 

-ตดิต ัง้บรเิวณ หมูท่ี ่5   จ ำนวน  2 จุด  

-ตดิต ัง้บรเิวณ หมูท่ี ่7   จ ำนวน 1 จุด 

-ตดิต ัง้บรเิวณ หมูท่ี ่8   จ ำนวน 1 จุด

(ไมม่บีญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ต ัง้จ่ำยตำมรำคำทอ้งตลำด)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศำสตร์ที ่4  

ล ำดบัที ่51

ครุภณัฑ์อืน่

จดัซ้ือสญัญำณไฟจรำจร 72,000 บำท

งบลงทุน 1,992,000 บำท

ค่ำครุภณัฑ์ 72,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 300,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำ/ปรบัปรุง/ซอ่มแซม ถนน ไฟฟ้ำ ทำงเทำ้ 

ฯลฯ 

ภำยในต ำบลวดัโบสถ์ เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 

งบด ำเนินงำน 300,000 บำท

ค่ำใช้สอย 300,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ปรบัปรุงบำนประตรูะบำยน ้ำคลองน ้ำเค็ม  

หมูท่ี ่3 ต.วดัโบสถ์ อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ จ ำนวน 4 บำน

-ขนำดกว้ำง 2.00 เมตร สงู 2.80 เมตร   

  หรือคดิเป็นพ้ืนทีด่ ำเนินกำรไมน้่อยกว่ำ 22.40 ตร.ม. 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศำสตร์ที ่1   

ล ำดบัที ่1 

งำนไฟฟ้ำถนน 2,292,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

ปรบัปรุงบำนประตรูะบำยน ้ำคลองน ้ำเค็ม หมูท่ี ่3 ต.วดัโบสถ์ อ.พนสั

นิคม 

143,000 บำท

โครงกำรปรบัปรุงและกอ่สรำ้งร ัว้ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลวดั

โบสถ์  ต.วดัโบสถ์ อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ

406,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ปรบัปรุงและกอ่สรำ้งร ัว้ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบลวดัโบสถ์(ร ัว้ทีด่นิ)

-ขนำดสงู 0.80 เมตร  ยำว 79.00 เมตร             

 หรือคดิเป็นพ้ืนทีด่ ำเนินกำรไมน้่อยกว่ำ 63.20 ตร.ม.   

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศำสตร์ที ่1  

ล ำดบัที ่62

วนัทีพ่มิพ์ : 25/7/2560  14:00:22 หน้ำ : 18/24



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

56

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโครงกำรคดัแยกขยะจำกครวัเรือน 

ตำมนโยบำยของรฐับำล(คสช.)และกระทรวงมหำดไทย

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรก ำจดัหรือจดัเก็บขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

ในรูปแบบงำนจ้ำงเหมำเก็บขยะ และคำ่ธรรมเนียมกำรน ำขยะไปทิง้

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 

โครงกำรรณรงค์หมูบ่ำ้นตน้แบบ ลด/คดัแยกขยะจำกครวัเรือน 40,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

กำรบรหิำรจดักำรเก็บขยะและก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตพ้ืนที ่ต.วดัโบสถ์  

อ.พนสันิคม  จ.ชลบรีุ

450,000 บำท

งบด ำเนินงำน 490,000 บำท

ค่ำใช้สอย 490,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ถนนสำย

คลองหวัสะแก   บรเิวณบำ้นนำยสำยหยุด  ธรรมสขุ - บรเิวณบำ้น

นำยเฉลย  สรุกลุ (สำยทำง ชบ.ถ.76-009)หมูท่ี ่7 ต.วดัโบสถ์ 

อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ

 -ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 426.00 เมตร หนำ 0.15 

เมตร            

 -ลงดนิยกระดบัขนำดกว้ำงเฉลีย่ 4.30 เมตร ยำวเฉลีย่ 426.00 

เมตร 

  หนำเฉลีย่ 0.30 เมตร

 -ลงไหล่ทำงหนิคลุกขนำดกว้ำงเฉลีย่ขำ้งละ 0.15 เมตร 

  ยำวเฉลีย่ 426.00   เมตร หนำเฉลีย่ 0.15 เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนที่

  ด ำเนินกำรไมน้่อย  กว่ำ 1,704.00 ตร.ม.   

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศำสตร์ที ่1  

งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 657,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง เชน่ ถนน

ประปำ และสิง่สำธำรณประโยชน์อืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ

ของ อบต.วดัโบสถ์

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ถนนสำยคลองหวัสะแก หมูท่ี่

 7 ต.วดัโบสถ์ อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ

1,520,000 บำท

วนัทีพ่มิพ์ : 25/7/2560  14:00:22 หน้ำ : 19/24
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คำ่ตรวจคณุภำพน ้ำในเขตต ำบลวดัโบสถ์ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรทดสอบคณุภำพน ้ำภำยในเขตพ้ืนที่

ต ำบลวดัโบสถ์

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 

ค่ำใช้สอย 10,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

งำนบ ำบดัน ้ำเสีย 10,000 บำท

งบด ำเนินงำน 10,000 บำท

โครงกำรจ้ำงเหมำจดัท ำตูจ้ดัเก็บขยะอนัตรำย 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำจดัท ำตูจ้ดัเก็บขยะอนัตรำยตำมแบบแปลน

ของ อบต.วดัโบสถ์ก ำหนด  จ ำนวน 1 ตู้

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศำสตร์ที ่5  

ล ำดบัที ่3

โครงกำรกอ่สรำ้งเรือนพกัขยะชุมชน 107,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่กอ่สรำ้งเรือนพกัขยะชุมชน

โดยท ำกำรกอ่สรำ้งเรือนพกัขยะ ตำมแบบแปลนของ อบต.วดัโบสถ์

ก ำหนด

-ขนำดกว้ำง 0.80 เมตร ยำว 1.60 เมตร บรเิวณหมูท่ี ่7  

  จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 14,600 บำท

-ขนำดกว้ำง 1.60 เมตร ยำว 1.60 เมตร บรเิวณหมูท่ี ่5,7,9,11  

  จ ำนวน 4 ชุด รำคำ 92,400 บำท (23,100 บำท x 4 ชุด)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศำสตร์ที ่5  

ล ำดบัที ่4

ค่ำที่ดนิและสิง่ก่อสรำ้ง 127,000 บำท

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

จดัซ้ือถงัขยะพลำสตกิตดิล้อ 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือถงัขยะพลำสตกิตดิล้อ จ ำนวน  22 ถงั

-ถงัขยะพลำสตกิ ขนำด 240 ลติร พรอ้มสกรีนขอ้ควำมบนถงัขยะ

ตำมที ่อบต.ก ำหนด

-ผลติโดยวธีิฉีดขึน้รูปดว้ยพลำสตกิคณุภำพสงูชนิดเหนียวพเิศษ 

  HDPE

-ทนตอ่กรดและดำ่ง ทนแดด ทนฝน ใชง้ำนไดทุ้กสภำวอำกำศ

-มฝีำถงั มทีีจ่บัแบบสอดได ้เปิด-ปิดไดส้ะดวก

-พ้ืนผวิเรียบมนัท ำควำมสะอำดงำ่ย ไมข่ึน้รำ ไมด่ดูซบักลิน่และ

  สิง่สกปรก

-สะดวกตอ่กำรเคลือ่นยำ้ย ดว้ยล้อเลือ่นขอบล้อท ำดว้ยไนล่อน

  มสีลกัล็อคล้อกบัเพลำแน่นหนำ

 (ไมม่บีญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ต ัง้จ่ำยตำมรำคำทอ้งตลำด)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่9

ค่ำครุภณัฑ์ 40,000 บำท

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครวั

งบลงทุน 167,000 บำท

วนัทีพ่มิพ์ : 25/7/2560  14:00:22 หน้ำ : 20/24
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คำ่ใชจ้่ำยในกำรสง่เสรมิสถำบนัครอบครวั 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในโครงกำรสง่เสรมิควำมสมัพนัธ์สถำบนั

ครอบครวัใหเ้ขม้แข็ง เชน่ 

-โครงกำรสำนสมัพนัธ์ครอบครวัมสีขุ  

-โครงกำรสง่เสรมิพฒันำเด็กและเยำวชน ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของ

ชุมชน

คำ่ใชจ้่ำยในกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิในต ำบล 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรรณรงค์ประชำสมัพนัธ์/อบรมใหค้วำมรู้

เกีย่วกบัยำเสพตดิใหแ้กเ่ยำวชน ประชำชน หรือสนบัสนุนจดัซ้ือชุด

ตรวจสำรเสพตดิจดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของ

ชุมชน

คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัโครงกำร/กจิกรรมตำ่งๆ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในโครงกำรจดักจิกรรมตำ่งๆ เชน่ 

-โครงกำรหรือกจิกรรมตำ่งๆทีไ่ดร้บัมอบนโยบำยจำกกรมฯ / จงัหวดั /

  อ ำเภอ ฯลฯ เชน่ กจิกรรมกำรรณรงค์กำรใชภ้ำชนะปลอดโฟม ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของ

ชุมชน

งบเงนิอุดหนุน 75,000 บำท

เงนิอุดหนุน 75,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 75,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิอดุหนุนจงัหวดัชลบรีุ จ ำนวน 1 โครงกำร

-โครงกำรขอรบัเงนิอดุหนุนเพือ่เพิม่ศกัยภำพในกำรป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหำยำเสพตดิจงัหวดัชลบรีุ (ศอ.ปส.จ.ชบ.) จ ำนวน  

20,000 บำท

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของ

ชุมชน

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอพนสันิคม

จ ำนวน 5 โครงกำร

-โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิในสถำนประกอบกำร

และโครงกำรพฒันำศกัยภำพผูน้ ำหมูบ่ำ้น/ชุมชน ในกำรป้องกนัและ

แกไ้ข ปญัหำยำเสพตดิ อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ จ ำนวน 20,000 บำท

-โครงกำรสง่เสรมิวถิชีีวติแบบประชำธปิไตย  จ ำนวน 5,000 บำท

-โครงกำรรณรงค์ป้องกนัอบุตัเิหตแุละอบุตัภิยับนทอ้งถนน 

  จ ำนวน 10,000 บำท

-โครงกำรอบรมพฒันำชีวติตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง

  จ ำนวน 10,000 บำท

-โครงกำรสรำ้งควำมปรองดองสมำนฉนัท์เพือ่ร่วมกนัปกป้องสถำบนั

  พระมหำกษตัรย์ิ จ ำนวน 10,000 บำท

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของ

ชุมชน

ค่ำใช้สอย 100,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน

งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 175,000 บำท

งบด ำเนินงำน 100,000 บำท
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ครุภณัฑ์กำรเกษตร

จดัซ้ือเครือ่งยนต์พ่นยำหญำ้ 27,000 บำท

งบลงทุน 27,000 บำท

ค่ำครุภณัฑ์ 27,000 บำท

อดุหนุนสภำวฒันธรรมต ำบลวดัโบสถ์ 2 โครงกำร 

-โครงกำรประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี  จ ำนวน  60,000 บำท 

-โครงกำรวนัอนุรกัษ์มรดกไทยต ำบลวดัโบสถ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและ

นนัทนำกำร 

แผนงำนกำรเกษตร

งำนส่งเสริมกำรเกษตร 67,000 บำท

อดุหนุนอ ำเภอพนสันิคม 1 โครงกำร

-โครงกำรจดัท ำกจิกรรมเพือ่สนบัสนุนงำนประจ ำปีของจงัหวดัชลบรีุ

จ ำนวน 45,000 บำท

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและ

นนัทนำกำร

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 90,000 บำท

เงนิอุดหนุน 135,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพ่นยำสะพำยหลงั 

-เครือ่งพ่นยำสะพำยหลงั แบบใชก้บัน ้ำ

-ถงัใสน่ ้ำยำ 25 ลติร

-เครือ่งยนต์ 1 ลูกสบู 4 จงัหวะ ระบำยควำมรอ้นดว้ยอำกำศ

-ก ำลงัเครีื่องยนต์ขนำดไมน้่อยกว่ำ 1 แรงที ่7,000 รอบ/นำที

 จ ำนวน 2 เครือ่ง เครือ่งละ 13,500 บำท

  เป็นเงนิ  27,000 บำท

(ไมม่บีญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ต ัง้จ่ำยตำมรำคำทอ้งตลำด)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรเกษตร

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) บญัชีครุภณัฑ์

ล ำดบัที ่12

45,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดังำนตำ่งๆ เชน่ โครงกำรทีเ่กีย่วเนื่องกบังำนในดำ้น

ศำสนำ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่  ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและ

นนัทนำกำร

งบเงนิอุดหนุน 135,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรจดังำนตำ่งๆ 30,000 บำท

งบด ำเนินงำน 30,000 บำท

ค่ำใช้สอย 30,000 บำท

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิน่ 165,000 บำท

วนัทีพ่มิพ์ : 25/7/2560  14:00:22 หน้ำ : 22/24



รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นทีม่ไิดค้ำดกำรณ์

ไว้ล่วงหน้ำ ฯลฯ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยส ำหรบัสนบัสนุนสวสัดกิำรทำงสงัคมใหแ้กผู่้

พกิำรและทุพพลภำพ(เบีย้คนพกิำร)

(ตำมหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0810.6/ว1234 ลงวนัที ่23 มถินุำยน 

2560)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง

ส ำรองจ่ำย 250,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยส ำหรบัสนบัสนุนกำรสรำ้งหลกัประกนัรำยได้

ใหแ้กผู่ส้งูอำยุ(เบีย้ยงัชีพ) 

(ตำมหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0810.6/ว1234 ลงวนัที ่23 มถินุำยน 

2560)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง
เบีย้ยงัชีพคนพกิำร 652,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิสมทบโครงกำรอืน่ๆ

-โครงกำรกองทุนหลกัประกนัสขุภำพระดบัทอ้งถิน่ (สปสช.)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ 5,485,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมในอตัรำรอ้ยละ 5 

ส ำหรบัพนกังำนจ้ำง จ ำนวน 10 อตัรำ

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง

เงนิชว่ยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรโครงกำรอืน่ 60,000 บำท

งบกลำง 6,687,000 บำท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 70,966 บำท

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 6,687,000 บำท

งบกลำง 6,687,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ซอ่มแซมระบบประปำภำยในต ำบลวดัโบสถ์

ประกอบดว้ย

-ระบบกรองน ้ำประปำ (สำรเคมตีำ่งๆ ฯลฯ)

-ระบบสง่น ้ำประปำ (ทอ่)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนกำรพำณิชย์

งบด ำเนินงำน 50,000 บำท

ค่ำใช้สอย 50,000 บำท

อดุหนุนกลุม่ผูใ้ชน้ ้ำต ำบลวดัโบสถ์ร่วมใจ

-โครงกำรสง่เสรมิกำรมสีว่นร่วมในกำรดแูลแหล่งน ้ำเพือ่กำรเกษตร 

จ ำนวน 40,000 บำท

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนกำรเกษตร

แผนงำนกำรพำณิชย์

งำนกจิกำรประปำ 50,000 บำท

เงนิอุดหนุน 40,000 บำท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 40,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 40,000 บำท
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จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ 

(กบท.)

ต ัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได ้ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง

เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 168,034 บำท
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