
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์
อําเภอ พนัสนิคม   จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 30,302,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,527,700 บาท
งบบุคลากร รวม 5,735,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 1 คน จํานวน 12 เดือน 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,059,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล 20 คน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล 1 คน จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,991,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,943,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบลทีควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 768,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,660 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,625,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

1.เพือจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนอนืเป็นกรณีพเิศษสาํหรบัพนกังานสว่น ตํ
าบล พนกังานจา้ง 
2.เพือจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนผูท้ไีดร้บัแตง่ตงัใหป้ฏบิตังิานอนัเป็นประ
 โยนช์ตอ่ราชการ
3.ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 162,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้
บริหาร

ค่าใช้สอย รวม 1,825,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในหน่วย
งาน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 790,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเข้าเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น
-ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์และวารสาร
-ค่าจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต.วัด
โบสถ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/งานเฉลิมพระเกียรติ
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน และพิธี
เปิดอาคารต่างๆ
-ค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมา
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ.2555
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ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูล จปฐ/ข้อมูลพืนฐานเพือการจัดทําแผนพัฒนาฯ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ/ข้อมูลพืนฐาน
เพือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างจัด
เก็บและบันทึกข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2)พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 93 ลําดับที 10
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรในตําบลวัดโบสถ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดทําโครงการหรือสนับสนุนกลุ่มองค์กรในเขตตําบลวัด
โบสถ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 91 ลําดับที 2
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการการเลือกตังของท้องถิน
และการเลือกตังอืนๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการการเลือกตัง ค่าแบบพิมพ์บัตรเลือกตัง ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ และอืนๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 92 ลําดับที 9
ค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้สําหรับพิธีการ วันสําคัญและโอกาสสําคัญต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา และอืนๆ 
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนทีประสบภัยตามอํานาจหน้าทีสําหรับใช้
เมือเกิดภัยพิบัติ เช่น ฟืนฟู เยียวยา ให้ความรู้และอืนๆ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้าที 78 ลําดับที 1
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตําบล/การประชุมแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบล/การประชุมแผนชุมชน เพือจัดทํา เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน
พัฒนาท้องถินโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์  ค่า
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม และอืนๆ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2548แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที2)พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 3 ลําดับที 11
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร/พนักงาน/บุคลากรของ อบต.วัดโบสถ์/สมาชิกสภา อบต.วัด
โบสถ์ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอืนๆ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2555และแก้ไขเพิมเติม ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 91 ลําดับที 1
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โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีได้รับ
มอบนโยบายจากกรมฯ/จังหวัด/อําเภอ และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบ มท
.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 87 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือง
พิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา เก้าอีพลาสติก ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ ปลัก
ไฟฟ้าเต้ารับ สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด นํายาถูพืน ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันหล่อลืน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถ
จักรยาน เครืองตัดหญ้า และอืนๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ยากําจัดวัชพืช ปุ๋ย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 193,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.วัดโบสถ์ และสถานทีอยู่ใน
ความดูแลของ อบต.วัดโบสถ์

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการ อบต.วัดโบสถ์ และสถานทีทีอยู่
ในความดูแลของ อบต.วัดโบสถ์ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการ อบต.วัดโบสถ์
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์ และอืนๆ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตสําหรับทีทําการ อบต.วัดโบสถ์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 159,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 159,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าบุนวม จํานวน 95,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีบุนวม แบบมีพนักพิง จํานวน 250 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี โครงเก้าอีทําจากเหล็ก มีพนักพิงบุด้วยฟองนําและหุ้มด้วยหนัง
เทียม (ไม่มีบัญชีมาตรครุภัณฑ์ ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครัง
ที 3 หน้าที 18 ลําดับที 8
จัดซือเก้าอีทํางาน แบบพนักพิงสูง จํานวน 8,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีทํางาน แบบพนักพิงสูง จํานวน 2 ตัว สําหรับนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์ โดย
มีคุณลัษณะดังนี โครงขา 5 แฉก ทําด้วยโลหะมีล้อเลือนหมุนได้รอบตัว ที
นังและพนักพิงบุฟองนําหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมมีทีท้าวแขน (ไม่มีบัญชี
มาตรครุภัณฑ์ ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 หน้าที 18 ลําดับที 9
จัดซือเก้าอีนังคอย แบบ 3 ทีนัง จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีนังคอย แบบ 3 ทีนัง จํานวน 2 ชุด สําหรับบริการ
ประชาชนโดยมีลักษณะดังนี  โครงเก้าอีผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม ทีนัง
และพนักพิงเปลือกโพลีล้วน (ไม่มีบัญชีมาตรครุภัณฑ์ ตังจ่ายตามราคา
ท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.25612-2564) เพิม
เติม ครังที 3 หน้าที 19 ลําดับที 11
จัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 15 ตัว โดยมีคุณลักษณะดัง
นี ขนาด 150x60x75 ซม. โครงทําจากเหล็กขาพับได้หน้าโต๊ะเพาะโครง
ด้วยไม้อัด ปูด้วยโฟเมก้า (ไม่มีบัญชีมาตรครุภัณฑ์ ตังจ่ายตามราคาท้อง
ตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม ครังที 3 หน้าที 18 ลําดับที 6
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)      
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.59 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมครังที 3 หน้าที 16 ลําดับ
ที 1ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ลําดับที 12

งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี/งานเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดงานรัฐพิธี/งานเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8,000 บาท ตามหนังสืออําเภอ
พนัสนิคม ที ชบ 0218/1911 ลงวันที 18 พ.ค.2561 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,226,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,583,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,583,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 273,960 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 627,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 169,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซือหรือจ้าง
2.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ
3.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการจัด
ทําของ และค่าบริการอืนทีจําเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
-ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานกิจการของ อบต.ทุก
ประเภท(ป้าย,วิทยุ,สือสิงพิมพ์) ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการฯหรือคณะอนุกรรมการ
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างสํารวจข้อมูลภาคสนามและ
ปรับปรุงข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน ค่าคัดลอกฐานข้อมูลทีดินและสําเนา
โฉนด ข้อมูลเอกสารต่างๆ และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2550 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 3 หน้าที 10 ลําดับที 15

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 88,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แบบ
พิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ เช่น ปลักไฟ เต้ารับ สายไฟ หลอด
ไฟ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นดิสก์ และ
อืนๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลว 27  มิ.ย.59 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 หน้าที 16 ลําดับ
ที 2 ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ลําดับที 12

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จํานวน 30 ถัง
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 973,920 บาท
งบบุคลากร รวม 721,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 721,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 539,640 บาท

เพือจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 116,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 252,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซือหรือจ้าง
2.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 
3.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติงานอันเป็นประ
โยนช์ต่อราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเข้าเล่ม ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/งานเฉลิมพระเกียรติ
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันและพิธี
เปิดอาคารต่างๆ
-ค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
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โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ เป็นไป
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 82 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น แบบ
พิมพ์ กระดาษ ปากกา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมงาน อบต.เช่น หมึกพิมพ์ฯลฯ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,483,332 บาท
งบบุคลากร รวม 876,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 876,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 876,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูส่วนตําบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด
โบสถ์ จํานวน 3 อัตรา
เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21 มิ.ย.61

งบดําเนินงาน รวม 1,696,212 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูส่วนตําบล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ 
เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21 มิ.ย.61

ค่าใช้สอย รวม 1,135,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าเข้าเล่ม ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์และวารสาร ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 68,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  (40 คน x 1,700 บาท) โดยมีค่าใช้ประ
กอบดัวย ค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการ
เด็ก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/3274 ลงวัน
ที 19 มิ.ย.61 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้าที83 ลําดับที10
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 45,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนัก
เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิ.ย.61 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 83 ลําดับที 8
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
โครงการส่งเสริมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.วัดโบสถ์

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ และอืนๆ เป็นไป
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม
เติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้าที 82 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ตามช่วงอายุของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.วัดโบสถ์

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้
ตามช่วงอายุของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และอืน เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน่ที 82 ลําดับที 3
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน)

จํานวน 294,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ เป็น
เงิน 294,000 บาท เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที 19 มิ.ย.61

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 428,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 363,012 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 353,012 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ เป็นเงิน 77,079 บาท
2.โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที 6 เป็นเงิน 275,933
 บาท
เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิ.ย.61

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 173,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ และสนาม
กีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที 1 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์
งบลงทุน รวม 191,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 191,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บหนังสือ/แฟ้ม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บหนังสือ/แฟ้ม จํานวน 20 หลัง สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ โดยมีคุณลักษณะดัง
นี ขนาด 92x31.1x174.3 ซม.(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายตาม
ราคาท้องตลาด) เเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)เพิมเติม ครังที 3 หน้าที 19 ลําดับที 13
จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ขนาด 153.4x77.3x75 
ซม. สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์  (ไม่มีบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ
.ศ.2561-2564)เพิมเติม ครังที 3 หน้าที 19 ลําดับที 12
จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 10 ชุด  สําหรับรับประทาน
อาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์  โดยมีคุณลักษณะดังนี โต๊ะ
โรงอาหารหน้าขาวขนาด 75x150x75 ซม. พร้อมมีม้านัง
ยาว 2 ตัว ขนาด 30x150x45 ซม.(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่าย
ตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)เพิมเติม ครังที 3 หน้าที 19 ลําดับที 14 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)      
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.59 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมครังที 3 หน้าที 17 ลําดับ
ที 3 ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ลําดับที 12
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จัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี โดยมีคุณลักษณะดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา 
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิม
เติม ครังที 3 หน้าที 17 ลําดับที 4 ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลําดับที 52

งบเงินอุดหนุน รวม 720,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 720,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเพิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา จํานวน 144,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการเพิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา เป็น
เงิน 144,000 บาทตามหนังสือ ที ศธ 04035.002/99 ลงวันที 3 ก.ค.61
โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 576,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอาหาร
กลางวัน เป็นเงิน 576,000 บาท เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิ.ย.61 และหนังสือ ที ศธ
 04035.002/87 ลงวันที 22 มิ.ย.61

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 220,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านวัดโบสถ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านวัดโบสถ์ เพือ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นไปตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 ก.ค.61
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านท้ายบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านท้ายบ้าน เพือ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นไปตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 ก.ค.61
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านโคกสําราญ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านโคก
สําราญ เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 ก.ค
.61
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านคลองกว้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านคลองกว้าง เพือ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นไปตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 ก.ค.61
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านดอนทอง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านดอนทอง เพือ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นไปตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 ก.ค.61
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเนินหนองไทร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเนินหนอง
ไทร เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 ก.ค
.61
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านเนินถ่อน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านเนินถ่อน เพือ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นไปตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 ก.ค.61
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านตลาดวัดโบสถ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านตลาดวัด
โบสถ์ เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 ก.ค
.61
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเนินตัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเนินตัว เพือ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นไปตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 ก.ค.61
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านศาลาแดง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านศาลาแดง เพือ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นไปตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 ก.ค.61
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านคลองสะพาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านคลอง
สะพาน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 ก.ค
.61

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาด หมู่ 1-11 ตําบล
วัดโบสถ์

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ โรคระบาด หมู่ 1-11 ตําบลวัดโบสถ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้าที 84 ลําดับที 3
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (เงินอุด
หนุนขับเคลือนโครงการฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที 5 ก.ค.61 ตามแผนพัฒนาท้องสีปี(พ.ศ
.2561-2564) เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 9 ลําดับที 13

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอืนๆ เป็น
ไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 89 ลําดับที 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,896,360 บาท
งบบุคลากร รวม 726,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 726,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 526,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 116,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,757,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

1.เพือจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนอนืเป็นกรณีพเิศษสาํหรบัพนกังานสว่น 
ตาํบล พนกังานจา้ง 
2.เพือจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนผูท้ไีดร้บัแตง่ตงัใหป้ฏบิตังิานอนัเป็นประ
 โยนช์ตอ่ราชการ
3.ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาตรวจคุณภาพนํา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพนําในตําบลวัดโบสถ์ ฯลฯ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เข้าเล่ม ถ่ายเอกสาร ฯลฯ
-ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์และวารสาร
-ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
โครงการ/งานบํารุงรักษาแหล่งนํา  ลอกคลอง และกําจัดวัชพืช จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแหล่งนํา ลําคลอง และกําจัดวัชพืชในพืนทีตําบล
วัดโบสถ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การขุดลอกคลอง การขุดลอก
วัชพืช การกําจัดวัชพืช เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด มท 0891.4/ว
154 ลว 19 ม.ค.59 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 76 ลําดับที 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แบบ
พิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ

วนัทพีมิพ์ : 25/7/2561  11:31:33 หน้า : 18/25

57



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ เช่น โคมไฟฟ้า พร้อมขา ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ตะปู สังกะสี อิฐ
หรือซีเมนต์บล๊อก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในกิจกรรมของ อบต. เช่น หมึก
พิมพ์ แผ่นดิสก์ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายแรงดัน หัวฉีด ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเกินสิทธิ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ
งบลงทุน รวม 413,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  ราคา 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.59 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 หน้าที 18 ลําดับ
ที 5 ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ลําดับที 13
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ครุภัณฑ์อืน
ค่าบานกระจกโค้ง ขนาด 32 นิว จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือบานกระจกโค้ง ขนาด 32 นิว ทําจากวัสดุโพลี
คาร์บอเนตหรือดีกว่า จํานวน 6 จุด ดังนี
-บริเวณ หมู่ที 3 จํานวน 1 จุด
-บริเวณ หมู่ที 8 จํานวน 1 จุด
-บริเวณ หมู่ที 9 จํานวน 1 จุด
-บริเวณ หมู่ที 10 จํานวน 1 จุด
-บริเวณ หมู่ที 11 จํานวน 2 จุด
(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 71 ลําดับ
ที 52

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 370,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างป้ายข้อมูลข่าวสารในเขตพืนทีตําบลวัดโบสถ์ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายข้อมูลข่าวสาร ในเขตพืนทีตําบล
วัดโบสถ์ จํานวน 11 แห่ง โดยมีลักษณะดัง
นี ขนาด 1.00 เมตร สูง 1.50 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564)เพิมเติม ครังที หน้าที 8 ลําดับที 2
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตพืนทีตําบลวัดโบสถ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตพืนทีตําบล
วัดโบสถ์ จํานวน 5 แห่ง โดยมีลักษณะดังนี ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)เพิมเติม ครังที 3 หน้าที 8 ลําดับที 1

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,518,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาติดตังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิด LED ภายในตําบลวัด
โบสถ์

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิด LED 
ภายในตําบลวัดโบสถ์ จํานวน 50 ชุดๆละ 5,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ
 ภายในตําบลวัดโบสถ์ เพือให้สามารถใช้งานได้ปกติ

งบลงทุน รวม 2,968,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
จัดซือสัญญาณไฟจราจร จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่านเป็นค่าจัดซือสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบ ระบบโซล่าเซลล์
ประกอบด้วย โคมไฟกระพริบชนิดหลอด LED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
โคม 300 มม.ฐานเสาสําเร็จรูป ตัวครอบไฟกระพริบพร้อมติด
ตัง จํานวน 5 ชุด
-ติดตังบริเวณ หมู่ที 3 จํานวน 1 จุด
-ติดตังบริเวณ หมู่ที 4 จํานวน 1 จุด
-ติดตังบริเวณ หมู่ที 9 จํานวน 3 จุด 
(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 70 ลําดับที 51
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,905,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างกําแพงกันดิน จํานวน 483,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกําแพงกันดิน บริเวณลานกีฬาเอนก
ประสงค์ หมู่ 1  ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 หน้าที 7 ลําดับที 8
ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด
โบสถ์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร จํานวน 149 ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ และทาง
เท้าขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 140 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร หรือคิด
เป็นพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 366.00 ตารางเมตร เป็นไปตามแผน
พัฒนาพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม  ครัง
ที 3 หน้าที 6 ลําดับที 4
วางท่อเหลียมระบายนํา ตลาดวัดโบสถ์ หมู่ 1 จํานวน 1,922,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อเหลียมระบายนํา ตลาดวัด
โบสถ์ หมู่ 1 ขนาด 1.20 เมตร 2 ช่อง ความยาวรวม 75.00 เมตร พร้อม
เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ ขนาด
กว้าง 9.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 636.50 ตารางเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 หน้าที 7 ลําดับที 7 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การบริหารจัดการเก็บขยะและกําจัดขยะมูลฝอยในเขตพืนที ต.วัดโบสถ์  
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี

จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการกําจัดหรือเก็บขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลโดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาเก็บขยะและค่าธรรมเนียมการนําขยะไป
ทิง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 79 ลําดับที 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆทีได้รับมอบนโยบายจากกรมฯ/จังหวัด/อําเภอ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 87 ลําดับที 5
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ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณงค์ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้เกียว
กับยาเสพติดให้แก่เยาวชน ประชาชน หรือสนับสนุนจัดซือชุดตรวจสาร
เสพติดจัดวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 94 ลําดับที 1
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สถาบันครอบครัว
ให้เข็มแข็ง เช่น กิจกรรมสานรักครอบครัวมีสุข กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 95 ลําดับที 8

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดชลบุรี เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ ศอ.ปส.จ.ชบ. ตามหนังสือ ที ชบ 0218(สป.ปส.อ.)/1935 ลว 22 พ
.ค.61
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และพัฒนาศักยภาพผู้นําหมู่
บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และพัฒนาศักยภาพผู้นําหมู่
บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามหนังสือ ที ชบ 0218/1911 ลว 18 พ.ค.61
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน ตามหนังสือ ที ชบ
 0218/1911 ลว 18 พ.ค.61
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอําเภอ อําเภอพนัสนิคม จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอําเภอ อําเภอพนัสนิคม ตามหนังสือ ที ชบ
 0218/1911 ลว 18 พ.ค.61
โครงการส่งเสริมวิถีแบบประชาธิปไตย จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมวิถีแบบประชาธิปไตย ตามหนังสือ ที ชบ 0218/1911 ลว 18 พ
.ค.61
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพือร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพือร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์ตามหนังสือ ที ชบ 0218/1911 ลว 18 พ.ค.61
โครงการอบรมพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือ ที ชบ
 0218/1911 ลว 18 พ.ค.61
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เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการ"แรลลีจักรยาน"ประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลวัดโบสถ์ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการ"แรลลีจักรยาน" ประจําปี 2562 ตามหนังสือ ที สดย.ต.วัด
โบสถ์ 014/2561 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2561

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้
แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ในตําบลวัดโบสถ์ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสม
มนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และอืนๆ โดยเป็นไปตามระเบียบ มท
.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 55 ลําดับที 1

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียมสนาม ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายอืนๆ เป็นไปตามระเบียบ มท
.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิม
เติม ครังที 3 หน้าที 10 ลําดับที 1
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.วัดโบสถ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียม
สนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายอืนๆ เป็นไป
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)เพิมเติม ครังที 3 หน้าที 10 ลําดับที 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 75,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดทํากิจกรรมเพือสนับสนุนงานประจําปีของจังหวัดชลบุรี จํานวน 45,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดทํากิจกรรมเพือสนับสนุนงานประจําปีของจังหวัดชลบุรี ตาม
หนังสือ ที ชบ 0218/1911 ลว 18 พ.ค.61

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยตําบลวัดโบสถ์ ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลวัดโบสถ์ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน
อนุรักษ์มรดกไทยตําบลวัดโบสถ์ ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือ
สภาวัฒนธรรมตําบลวัดโบสถ์ ลงวันที 21 มิ.ย.61

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งนําเพือการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้นําตําบลวัดโบสถ์ร่วมใจ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งนําเพือการเกษตร 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาภายในตําบลวัดโบสถ์ 
ประกอบด้วย 
-ระบบกรองนําประปา (สารเคมีต่างๆ ฯลฯ)
-ระบบส่งนําประปา

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,386,788 บาท
งบกลาง รวม 7,386,788 บาท
งบกลาง รวม 7,386,788 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 71,354 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 สําหรับ
พนักงานจ้าง จํานวน 10 อัตรา

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,719,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุในตําบล ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 960,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพรายเดือนให้แก่คนพิการในตําบล  ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการในคนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ฉบับที 2) พ.ศ.2559
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สํารองจ่าย จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนเพือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเสียหายของประชาชนจากสาธารณภัยอันไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ฯลฯ 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที
ตําบลวัดโบสถ์

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 186,234 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ร้อย
ละ 1 ของเงินรายได้ ตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ.2500 หนังสือ มท 0808.5/ว30 ลงวันที 12 ก.ค.60
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