
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่
อําเภอ บางใหญ่   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 55,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,291,191 บาท
งบบุคลากร รวม 5,046,096 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,790,160 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร  ได้แก่   นายก อบต. จํานวน  1
  คน   รองนายก อบต. จํานวน  2  คน   จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ได้แก่   นายก อบต
. จํานวน  1  คน   รองนายก อบต. จํานวน  2  คน   จํานวน  12
  เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร  ได้แก่  นายก อบต
. จํานวน  1  คน   รองนายก อบต. จํานวน  2  คน  จํานวน  12
  เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  เลขานุการ นายก อบต. จํานวน  1
   คน  จํานวน  12  เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,076,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
1.  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
2.  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1
  คน
3.  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
4.  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  8  คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,255,936 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,539,296 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 198,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 178,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,256,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 5,009,995 บาท
ค่าตอบแทน รวม 524,995 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 370,995 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจําพนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,920,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานทีไฟฟ้าราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  ,ค่าจ้างเหมา
เดินสายไฟ   และติดตังอุปกรณ์เพิมเติม  ,ค่าวางท่อประปาภายนอกสถาน
ทีราชการ  เพือให้ราชการได้ใช้บริการนําประปา  ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม,ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
โทรศัพท์  ยกเว้น  ค่าตู้สาขา  ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน   และเครือง
โทรศัพท์ภายใน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี   ,  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ,ค่าซักฟอก  , ค่าระวางบรรทุก  ,  ค่าเช่าทรัพย์สิน , ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าบริการรับใช้ , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเบียประกัน
ภัย , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างพร้อมเครืองดืม   ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ
ด้วย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง  การต้อนรับ
บุคคล  กลุ่มบุคคลหรือ  คณะบุคคลทีมานิเทศงาน   ตรวจงาน   หรือเยียม
ชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่า
ทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร   สมาชิกสภา ฯ อปพร.  อสม. ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใหญ่  ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด  (กรณีครบวาระยุบ
สภา  กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้
เลือกตังใหม่)  รวมทังค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง   ตามหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที  มท
  0890.4 /ว 1932  ลว. 16 มิ.ย. 53  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  87)  

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี   และงานพิธีการต่างๆได้แก่  ค่าพวง
มาลัย   ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้   พวงหรีด   และพวงมาลาในวันสําคัญ
ต่างๆ  ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  (ตามแผนพัฒนา  หน้า  93)
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โครงการ อบต.เคลือนทีพบประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลือนที  พบประชาชน   ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏใน แผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  95)  

โครงการประเมินบุคคล  ผลงาน  วิสัยทัศน์  และการทดสอบสมรรถภาพทาง
การบริหาร

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินบุคคล  ผลงาน  วิสัย
ทัศน์   และการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหารตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  96)  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
อบต.  พนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทัวไป

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือเพิม
ศักยภาพผู้บริหาร , สมาชิกสภา อบต. , พนักงานส่วนตําบล , พนักงาน
จ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทัวไป   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  95)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  

ค่าวัสดุ รวม 1,840,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  กาว  แฟ้ม  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม   หรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร   และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000
.-บาท   รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  93)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  ฟิวส์   เทปพัน  สายไฟฟ้า   สายไฟฟ้า  ฯลฯ  ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม   หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  93)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  แปรง  ไม้
กวาด   เข่ง   ผ้าปู  โต๊ะ  ถ้วยชาม  แก้วนํา  จานรอง   กระจกเงา  นํา
ดืม   ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม   หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  93)  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  หัวเทียน  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํา
รถยนต์   เบาะรถยนต์  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้
จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  93)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา   นํามันเครือง   ฯลฯ  เป็นต้น   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  93)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์   พู่กัน  สี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์   แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ฯลฯ
   และซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  93)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่  ค่าเสือ  กางเกง  ผ้า  รอง
เท้าบู๊ท  หมวก  ฯลฯ  และอืนๆ  ทีเกียวข้องทีจําเป็นในการอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 93)

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาประจําองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใหญ่ เช่น  ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคง
ทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท  รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้นตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  93)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นจานบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   เมนบอร์ด  เมมโมรี   ปรินเตอร์   จอ
มอนิเตอร์   อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์   ฯลฯ   ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  93)
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วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืนๆ  ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทราย
จ่าย  เช่น แผ่นพลาสติก กระจก ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  93)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 725,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน   และสถานทีอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน   เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงาน   และสถานทีอยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน   เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุง
รักษาสาย  ค่าภาษี  เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข   เช่น  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  โทรเลข  ค่า
ไปรษณีย์   ค่าธนาณัติ   ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร   ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  โทรภาพ  หรือโทร
สาร  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่าย
ในการบริการอินเตอร์เน็ต  และค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  

งบลงทุน รวม 235,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 235,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีประชุม จํานวน 4,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอีประชุม  จํานวน  1  ตัว   เก้าอีทํางานมีพนักพิง
และขึนโครงบุฟองนําและหุ้มหนัง  มีทีวางแขน  สามารถปรับระดับความ
สูงของเก้าอีได้   สามารถรองนําหนักได้สูงสุด  100  กิโลกรัม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  93)
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เก้าอีประชุม  (ผู้เข้าร่วมประชุม) จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอี  (ผู้เข้าร่วมประชุม)  จํานวน  20 ตัว   เก้าอีทํา
งานมีพนักพิงและขึนโครงบุฟองนําและหุ้มหนังหรือผ้า  มีทีวาง
แขน  สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอีได้   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  93)
เก้าอีประชุม  (รองประธาน) จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอีประชุม (รองประธาน) จํานวน  1  ตัว   เก้าอีทํา
งานมีพนักพิงสูงปานกลางและขึนโครงบุฟองนําและหุ้มหนังหรือผ้า  มีที
วางแขน  สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอีได้   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  93)
เครืองพิมพ์บัตร จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์บัตร    จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-  ความละเอียดในการพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตารางนิว  
-  จํานวนความจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100 ใบ
-  จํานวนความจุบัตรทีพิมพ์แล้วไม่น้อยกว่า 45 ใบ
-  ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  140  ใบต่อชัวโมง
-  ความเร็วในการพิพม์บัตรสีขาว - ดํา ไม่น้อยกว่า 700 ใบต่อชัวโมง
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  93)

ตู้เอกสาร จํานวน 7,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสาร   จํานวน  2  ตู้   ผลิตจาก
ไม้  Particle  Board  เกรด  A  เคลือบผิวด้วย  Melamine   กัน
นํา   ทนความร้อน   และรอยขีดข่วนได้ดี   ขนาดไม่น้อย
กว่า  100 x 30  x 100  เซนติเมตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  93)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องติดรถยนต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องติดรถยนต์   จํานวน   4  ชุด   
คุณลักษณะ
-  เป็นกล้องบันทึกภาพชนิดติดรถยนต์
-  มีความละเอียดในการบันทึกแบบ  Full   HD   1080 p 
-  มีจอภาพชนิด  LCD   แบบ  TFT   
-  เลนส์สามารถจับภาพได้มุมกว้างได้ไม่น้อยกว่า   160  องศา
-  สามารถบันทึกแบบ  Loop  (ซึงเมือหน่วยความจําเต็ม  กล้องจะลบไฟล์
เริมต้นและบันทึกภาพต่อไปโดยอัตโนมัติ)
-  มีโหลดในการจับภาพกลางคืน   
-  สามารถบันทึกไฟล์ได้ในแบบ   AVI
-  สามารถเก็บข้อมูลได้ในแบบ  Micro  SD  /TF  card  รองรับได้สูง
สุด   32  GB
-  พร้อม   Micro  SD  ขนาด  32  GB
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  93)
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กล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง      จํานวน  1  ชุด  โดยมี
รายละเอียดดังนี
1. กล้องบันทึกภาพ   แบบมุมมองคงที  จํานวน  16  ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  1.3  ล้านพิกเซล
-  มีการแสดงผลของสี   ได้สีทีมีคุณภาพสูงสีสันสมจริง
-  มีความละเอียดของภาพคมชัดในระดับ  HD  (Hight  Definition)
-  มีแสงอินฟราเรดสว่างไกลไม่น้อยกว่า   20   เมตร
-  สามารถจับภาพได้ในสภาพแวดล้อมทีแสงน้อย
-  สามารถติดตังได้ทังภายนอก และภายในอาคาร
-  มีสายสัญญาณชนิด   Power   Line  จํานวน   500  เมตร
-  จอภาพชนิด  LED   ขนาดไม่น้อยกว่า   20  นิว  จํานวน  1  เครือง
-  Haed  disk   ขนาดไม่ตํากว่า  1  TB   จํานวน  1  อัน
2. อุปกรณ์บันทึกภาพ  จํานวน  1  ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน
-  สามารถเชือมต่อกับกล้องระบบ  ADH  และกล้อง  Analog   ทัวไป
-  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือแสดงผลทีความละเอียดของภาพสูง
สุดไม่น้อยกว่า1,280 x 720 pixel
-  สามารถบันทึกความละเอียดภาพคมชัดระดับ  HD 720  pixel
-  สามารถรองรับการบันทึกภาพแบบปกติ  ,  จับภาพเคลือน
ไหว  ,  ตารางการบันทึก
-  สามารถรองรับระบบ  Cloud   ไม่ต้อง   Forward  Port
-  สามารถรองรับกล้องบันทึกไม่น้อยกว่า  16  ตัว
-  สามารถใช้กลับกล้องระบบ  AHD   ได้ทุกรุ่น
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  84)

โทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED TV)  ขนาด  40  นิว จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED TV)  ขนาด  40
  นิว   จํานวน  1  เครือง   
คุณลักษณะพืนฐาน
-  ระดับความละเอียด   เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ  (Resolution)  1920 x 1080  พิกเซล
-  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา   40  นิว
-  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ   แบบ  LED  Backlight
-  ช่องต่อ  HDMI  ไม่น้อยกว่า  2  สัญญาณ   เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
-  ช่องต่อ  USB  ไม่น้อยกว่า   1  ช่องสัญญาณ  รองรับ
ไฟล์  ภาพ  เพลง  และภาพยนตร์
-  ช่องการเชือมต่อแบบ   AV ,  DVD  Component
-  มีช่องต่อ  Digital  tuner  (DVB – T2)
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  93)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาสามปี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนา
สามปี)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี หน้า  92)

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
สามปี หน้า  92)

โครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานและสถิติประชากร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานและสถิติ
ประชากร   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  92)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,604,775 บาท
งบบุคลากร รวม 1,462,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,462,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,042,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 1,132,695 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,695 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 212,695 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไปตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานทีไฟฟ้าราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  ,ค่าจ้างเหมา
เดินสายไฟ   และติดตังอุปกรณ์เพิมเติม  ,ค่าวางท่อประปาภายนอกสถาน
ทีราชการ  เพือให้ราชการได้ใช้บริการนําประปา  ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม,ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
โทรศัพท์   ยกเว้น    ค่าตู้สาขา  ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน   และ
เครืองโทรศัพท์ภายใน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี   ,  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ  ,ค่าซักฟอก  , ค่าระวางบรรทุก  ,  ค่าเช่าทรัพย์สิน , ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าบริการรับใช้ , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเบียประกัน
ภัย , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา ฯ อปพร.  อสม. ฯลฯ  เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี หน้า  97)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  กาว  แฟ้ม  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม   หรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร   และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000
.-บาท   รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  93)  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  หัวเทียน  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํา
รถยนต์   เบาะรถยนต์  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้
จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  93)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นจานบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   เมนบอร์ด  เมมโมรี   ปรินเตอร์   จอ
มอนิเตอร์   อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์   ฯลฯ   ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  93)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข   เช่น  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  โทรเลข  ค่า
ไปรษณีย์   ค่าธนาณัติ   ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร   ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องติดรถยนต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องติดรถยนต์   จํานวน   2  ชุด   
คุณลักษณะ
-  เป็นกล้องบันทึกภาพชนิดติดรถยนต์
-  มีความละเอียดในการบันทึกแบบ  Full   HD   1080 p 
-  มีจอภาพชนิด  LCD   แบบ  TFT   
-  เลนส์สามารถจับภาพได้มุมกว้างได้ไม่น้อยกว่า   160  องศา
-  สามารถบันทึกแบบ  Loop  (ซึงเมือหน่วยความจําเต็ม  กล้องจะลบไฟล์
เริมต้นและบันทึกภาพต่อไปโดยอัตโนมัติ)
-  มีโหลดในการจับภาพกลางคืน   
-  สามารถบันทึกไฟล์ได้ในแบบ   AVI
-  สามารถเก็บข้อมูลได้ในแบบ  Micro  SD  /TF  card  รองรับได้สูง
สุด   32  GB
-  พร้อม   Micro  SD  ขนาด  32  GB
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  93)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,431,995 บาท
งบบุคลากร รวม 1,120,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,120,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 791,555 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,555 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 129,555 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประพนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ อปพร.  อสม. ฯลฯ  เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสําคัญต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สําคัญต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  85)

โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม  อปพร.ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  89)
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โครงการสายตรวจชุมชนป้องกันยาเสพติด (กิจการของศูนย์ อปพร.และ 
ศูนย์ ศปถ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสายตรวจชุมชน ป้องกันยาเสพ
ติด  (กิจการของศูนย์  อปพร. และศูนย์ ศปถ.องค์การบริหารส่วนตําบล
บางใหญ่)
และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  85)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร์รี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  หัวเทียน  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํา
รถยนต์   เบาะรถยนต์  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้
จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  93)

งบลงทุน รวม 520,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 520,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องติดรถยนต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องติดรถยนต์   จํานวน   4  ชุด   
คุณลักษณะ
-  เป็นกล้องบันทึกภาพชนิดติดรถยนต์
-  มีความละเอียดในการบันทึกแบบ  Full   HD   1080 p 
-  มีจอภาพชนิด  LCD   แบบ  TFT   
-  เลนส์สามารถจับภาพได้มุมกว้างได้ไม่น้อยกว่า   160  องศา
-  สามารถบันทึกแบบ  Loop  (ซึงเมือหน่วยความจําเต็ม  กล้องจะลบไฟล์
เริมต้นและบันทึกภาพต่อไปโดยอัตโนมัติ)
-  มีโหลดในการจับภาพกลางคืน   
-  สามารถบันทึกไฟล์ได้ในแบบ   AVI
-  สามารถเก็บข้อมูลได้ในแบบ  Micro  SD  /TF  card  รองรับได้สูง
สุด   32  GB
-  พร้อม   Micro  SD  ขนาด  32  GB
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  93)
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โครงการจัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง   จํานวน 12  ชุด โดยมี
รายละเอียดดังนี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด Analog แบบมุมมองคงที  จํานวน  3  ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  1.3  ล้านพิเซล
-  มี frame rate ไม่น้อยกว่า  25 ภาพต่อวินาที  (frame per second)
-  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า  1  นิว  ชนิด CCD 
หรือ CMOS
-  ใช้เทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดทังกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
-  มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร
-  สามารถสําหรับติดตังภายนอก-ภายในอาคารได้
2. อุปกรณ์บันทึกภาพ  จํานวน  1  ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน
-  เป็นอุปกรณ์ทีผลิตมาเพือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดย
เฉพาะ
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100  Base-T จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือแสดงผลทีความละเอียดของภาพสูง
สุดไม่น้อยกว่า1,280 x 720 pixel  หรือไม่น้อยกว่า  921,600 pixel
-  สามารถติดตังหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 หน่วย
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 1 TB
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  สามารถแสดงภาพทีบันทึกจากล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย
ได้
3. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์  จํานวน  1  ตู้
คุณลักษณะพืนฐาน
-  เป็นตู้ชนิดติดตังภายนอกอาคาร
-  สามารถกันนําได้ โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า  50  เซนติเมตร
-  ความลึกไม่น้อยกว่า  14  เซนติเมตร  และความสูงไม่น้อยกว่า  75
  เซนติเมตร
4. เสาเหล็ก
-  ทําจากเหล็กเคลือบสังกะสี หรือดีกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  4
  นิว  และสูงไม่น้อยกว่า  3  เมตร  จากฐานราคาพร้อมค่าติดตัง   (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่)   ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  84 )

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 515,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัย ฯ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัย ฯ   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  89)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิง   เช่น  หัวฉีดดับเพลิง  สายดับ
เพลิง  หมวกดับเพลิง  ชุดดับเพลิง  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคง
ทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  89)

งบลงทุน รวม 315,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 315,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองกําเนิดไฟฟ้าแบบพกพาพร้อมโคมไฟส่องสว่าง จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้าแบบพกพาพร้อมโคมไฟส่อง
สว่าง   จํานวน  1  ชุด 
คุณลักษณะ
-  เครืองกําเนิดไฟฟ้าเป็นเครืองยนต์ระบบอินเวอร์เตอร์   ขนาดกําลัง
ไฟฟ้าไม่ตํากว่า   1,600  วัตต์
-  สามารถใช้งานได้ต่อเนืองไม่ตํากว่า  4  ชัวโมง   ในขณะนํามันเต็มถัง
-  เครืองยนต์ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน   CE ,  EURO-2 , ISO  9001 :  2000   
-  โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  (บอลลูนไลท์)  ขนาดหลอดเมทัลฮาไลด์  1,000
   วัตต์   พร้อมขาตังสามารถเคลือนย้ายขึนลงได้   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้า  89)
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ไฟฉายความสว่างสูง  ขนาด  4000   ลูเมนส์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟฉายความสว่างสูง   ขนาด   4000
  ลูเมนส์    จํานวน   3   กระบอก   
คุณลักษณะ
-  ชนิดหลอดแบบ  Cree  XML  U2 x 4
-  อายุไม่ใช้งานหลอดไม่ตํากว่า   5  หมืนชัวโมง
-  ความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า  4000   ANSI  ลูเมนส์
-  สามารถปรับระดับความสว่างได้ไม่น้อยกว่า  5
  ระดับ   คือ  เทอร์โบ   4000  ลูเมนส์   45  นาที   ,สูง   1700  ลู
เมนส์   90  นาที   , กลาง   540  ลูเมนส์   495   นาที   ,  ตํา   95  ลู
เมนส์   48   ชัวโมง   ,ตํามาก   3  ลูเมนส์   1000   ชัวโมง   (ทดสอบ
จากแบต  18650   2600  mA)
-  สามารถปรับระดับจังหวะการกระพริบได้   2  แบบ   คือ  กระพริบ
ถี  Stobe    และสัญญาณขอความช่วยเหลือ  SOS
-  ระยะส่องไกล   415  เมตร
-  วัสดุหลักทําจากอลูมิเนียมเกรดอากาศยานชุบไฟฟ้า  HA  ระดับบ   III (
มีความแข็งแกร่งมากกว่า  HAII ถึง   300  เท่า)
-  ลักษณะโคมสะท้อนแสง   วัสดุทําจากอลูมิเนียมสะท้อนแสง
-  สามารถกันกระแทกได้ไม่น้อยกว่า  1.5  เมตร   
-  มีโอริงกันนํา
-  มีสายคล้องมือ
-  มีคู่มือการใช้งาน
-  มีซองไฟฉาย 
-  มีชุดชาร์จไฟบ้าน
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้า  89)

ไฟวับวาบพร้อมกล่องเสียงสัญญาณ จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟวับวาบพร้อมกล่องเสียงสัญญาณ จํานวน 1 ชุด   
คุณลักษณะ
-  สามารถใช้งานได้ต่อเนืองไม่จํากัดเวลาในการใช้งาน
-  อายุการใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า  30,000  ชัวโมง
-  ส่วนประกอบหลอด   หลอดแบบมีไส้  รับไฟขนาด  24 V  และ  12 V
-  กรอบไฟทําจากวัสดุพลาสติกแข็งสีแดง   ทนต่อความร้อนจากแสง
แดด  กรอบแบบกันนําได้
-  ความยาวไม่น้อยกว่า  180  เซนติเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า   30
  เซนติเมตร   และความสูงของไฟไม่เกิน  15  เซนติเมตร
-  นําหนักตัวไฟไม่เกิน  15  กิโลกรัม
-  ส่วนประกอบภายในไฟวับวาบ  แบบหมุน  5  โรเตอร์  ระบบการหมุน
โดยการใช้มอเตอร์  และมีลําโพง  100  w  เสียงสัญญาณภายในตัว
-  พร้อมอุปกรณ์ขายึดไฟ สายไฟ  และกล่องเสียงสัญญาณ พร้อมติดตัง   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้า  89)
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายส่งนําดับเพลิงขนาดนิวครึงแบบข้อต่อสวมเร็ว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงขนาดนิวครึงแบบข้อต่อสวม
เร็ว  จํานวน   2  เส้น
คุณลักษณะ
-  ตัวสายดับเพลิงมีสามชัน   ชันนอกสุดวัสดุทําจากยางสังเคราะห์ทน
ความร้อน   ชันกลางถักจากใยสังเคราะห์มีความเหนียวสูง   ยืดหยุ่นและ
แข็งแรง   ชันในสุดเป็นยางสังเคราะห์มีความต้านทานแรงดันของนําสูง
-  ตัวสายเป็นหนังสีแดงเคลือบนํายาป้องกันไฟ  เพือลดความเสียหาย
-  ข้อต่อแบบสวมเร็วเป็นทองเหลือง  แบบสวมเร็ว   สะดวกในเวลาใช้
งาน และเก็บ
-  นําหนักสานรวมข้อต่อไม่ตํากว่า   10  กิโลกรัม
-  ตัวสายทนความร้อนได้ถึง   1,800   องศา
-  อายุการใช้งานไม่ตํากว่า  3  ปี  
-  สายนําดับเพลิงมีขนาด  1 ?  นิว    ความยาว   20  เมตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้า  89)

หัวฉีดนําดับเพลิงแบบไร้แรงสะท้อน จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงแบบไร้แรงสะท้อน จํานวน 1 ชุด   
คุณลักษณะ
- สามารถลดแรงสะท้อนจากแรงดันนํา   และตัวหัวฉีดเป็นด้ามปืนจับเพือ
ให้กระชับมือ   เวลาใช้งานเปิด – ปิด  โดยใช้คันโยก   ด้านบน   และ
สามารถปรับ   แรงดันนําทีต้องการได้
-  วัสดุทําจากพลาสติกแบบพิเศษและผสมเหล็กบางส่วน  สามารถทน
ความร้อนได้ถึง  1,800  องศา
-  นําหนักเบา   ไม่เกิน  1.5  กิโลกรัม  สะดวกในการใช้งานทีต้องถือเป็น
เวลานานๆ  
-  สามารถปรับม่านนําได้   และสามารถฉีดนําทีไฟฟ้า  ทีกําลังเกิดไฟ
ลุกลาม  โดยฉีดตามระยะตามมาตรฐาน  EM
-  หัวฉีดสามารถลดความเสียหายจากแรงดันนําทีฉีดออกไปได้
-  ความยาว  ไม่เกิน   30  เซนติเมตร  กว้างไม่เกิน   15  เซนติเมตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้า  89)

ครุภัณฑ์อืน
วินซ์ลากรถแนบลอกสวิง พร้อมกันชนหน้าหลัง จํานวน 56,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวินซ์ลากรถแนบลอกสวิง พร้อมกันชนหน้า
หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ปอนด์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 89)
สัญญาณไฟไซเรน จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสัญญาณไฟไซเรน (สีแดงล้วน) พร้อมชุดสัญญาณ
เสียงไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ พร้อมติดตังหลอด LED ขนาดไฟไซเรนไม่
น้อยกว่า 110 ซม. ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 89)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 742,600 บาท
งบบุคลากร รวม 427,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 427,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 403,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 315,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ กิน กอด เล่น เล่า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิน  กอด เล่น เล่า ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  84)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  30)

โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  32)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 993,924 บาท
งบดําเนินงาน รวม 846,324 บาท
ค่าใช้สอย รวม 474,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาผู้เรียนแหล่งเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาผู้เรียนแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนา
สามปี หน้า  34)
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โครงการวันสําคัญทางวิชาการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสําคัญทางวิชาการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  34)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 364,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา      จํานวน   372,000  บาท
1.  ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน   364,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใหญ่  จํานวน  65  คน ๆ ละ  20  บาท   จํานวน  280
  วัน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5  มิถุนายน 2558  ตังจ่ายจากเงินรายได้และ
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  33 )
2.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน   8,000
  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คนละ  2,000  บาท  จํานวน  3  คนตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558  ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  33 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

ค่าวัสดุ รวม 372,324 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  แปรง  ไม้
กวาด   เข่ง   ผ้าปู  โต๊ะ  ถ้วยชาม  แก้วนํา จานรอง   กระจกเงา  นํา
ดืม   ฯลฯ  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม   หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  33)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 142,324 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใหญ่  จํานวน  65  คน   จํานวน  280  วัน  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว
 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558  ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า 32)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นจาน  บันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   เมนบอร์ด  เมมโม
รี   ปรินเตอร์   จอมอนิเตอร์   อุปกรณ์ทีเกียว  เนืองกับเครือง
คอมพิวเตอร์   ฯลฯ   ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  93)

วัสดุการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการศึกษา  เช่น  สือการเรียนการสอน  หนังสือ
ต่างๆ  เครืองเล่นต่างๆ ฯลฯเป็นต้น  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้
จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  33)

งบลงทุน รวม 147,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมติดผนัง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัด  18  นิว
จํานวน  6  ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน
-  ขนาดใบพัด  18  นิว
-  พัดลมชนิดติดผนัง   
-  สามารถปรับระดับแรงลมได้  3  ระดับ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนา
สามปี  หน้า  31)
พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก จํานวน 2,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก  ขนาด  6  นิว
จํานวน  2  ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน
-  ขนาดใบพัด  6  นิว
-  แบบติดกระจก  ดููดอากาศออก   
-  ควบคุมฝาเปิด - ปิดด้วยเชือก
-  มอเตอร์แบบปิด   ป้องกันฝุ่นละลอง  และสิงแปลกปลอม
-  มาตรฐาน  PREMIUM  SAFETY  ใช้ชินส่วนทีไม่ลุกลามไฟและ
อุปกรณ์เพิมความปลอดภัย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนา
สามปี  หน้า  31)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง    จํานวน  1 ชุด   โดยมี
รายละเอียดดังนี
1. กล้องบันทึกภาพ   แบบมุมมองคงที  จํานวน  8  ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  1.3  ล้านพิกเซล
-  มีการแสดงผลของสี   ได้สีทีมีคุณภาพสูงสีสันสมจริง
-  มีความละเอียดของภาพคมชัดในระดับ  HD  (Hight  Definition)
-  มีแสงอินฟราเรดสว่างไกลไม่น้อยกว่า   20   เมตร
-  สามารถจับภาพได้ในสภาพแวดล้อมทีแสงน้อย
-  สามารถติดตังได้ทังภายนอก และภายในอาคาร
-  มีสายสัญญาณชนิด   Power   Line  จํานวน   500  เมตร
-  จอภาพชนิด  LED   ขนาดไม่น้อยกว่า   20  นิว  จํานวน  1  เครือง
-  Haed  disk   ขนาดไม่ตํากว่า  1  TB   จํานวน  1  อัน
2. อุปกรณ์บันทึกภาพ  จํานวน  1  ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน
-  สามารถเชือมต่อกับกล้องระบบ  ADH  และกล้อง  Analog   ทัวไป
-  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือแสดงผลทีความละเอียดของภาพสูง
สุดไม่น้อยกว่า1,280 x 720 pixel
-  สามารถบันทึกความละเอียดภาพคมชัดระดับ  HD 720  pixel
-  สามารถรองรับการบันทึกภาพแบบปกติ  ,  จับภาพเคลือน
ไหว  ,  ตารางการบันทึก
-  สามารถรองรับระบบ  Cloud   ไม่ต้อง   Forward  Port
-  สามารถรองรับกล้องบันทึกไม่น้อยกว่า  16  ตัว
-  สามารถใช้กลับกล้องระบบ  AHD   ได้ทุกรุ่น
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนา
สามปี  หน้า  31)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 78,400 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใหญ่

จํานวน 78,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใหญ่  จํานวน  1  แห่ง  มีรายละเอียดดังนี
-  งานมุ้งลวดพร้อมติดตัง   สําหรับห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บางใหญ่  ขนาดไม่น้อยกว่า  1.2 x 2.00 เมตร  จํานวน  10  ชุด  
-  งานทาสีภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางใหญ่  จํานวน
พืนทีทาสีไม่น้อยกว่า  175  ตารางเมตร  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏ
ตามแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  31)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,779,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,700,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,700,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,221,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 2,040,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 501,880 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 410,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รวม 999,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานทีไฟฟ้าราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  ,ค่าจ้างเหมา
เดินสายไฟ   และติดตังอุปกรณ์เพิมเติม  ,ค่าวางท่อประปาภายนอกสถาน
ทีราชการ  เพือให้ราชการได้ใช้บริการนําประปา  ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม,ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
โทรศัพท์   ยกเว้น    ค่าตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน   และเครือง
โทรศัพท์ภายใน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี   ,  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ,ค่าซักฟอก  , ค่าระวางบรรทุก  ,  ค่าเช่าทรัพย์สิน , ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าบริการรับใช้ , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเบียประกัน
ภัย , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร   สมาชิกสภา ฯ อปพร.  อสม. ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

โครงการฝึกอบรมการป้องกันการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  และควบคุม
ประชากรสัตว์เลียง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า   และควบคุมประชากรสัตว์เลียง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  39)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  35)
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุก
เฉิน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  42)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  40)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  40)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัด
นก  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  41)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัด
ใหญ่  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  41)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
มือ  เท้า ปาก  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  43)

โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  73)
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  42)
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โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรคแก่ประชาชน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค
แก่ประชาชน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี หน้า  39)
โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  41)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  ฟิวส์   เทปพัน  สายไฟฟ้า   สายไฟฟ้า  ฯลฯ  ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม   หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  93)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  แปรง  ไม้
กวาด   เข่ง   ผ้าปู  โต๊ะ  ถ้วยชาม  แก้วนํา  จานรอง   กระจกเงา  นํา
ดืม   ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม   หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  93)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  หัวเทียน  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํา
รถยนต์   เบาะรถยนต์  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้
จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  93)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  นํายาต่างๆ  เลือด   เวชภัณฑ์   เคมี
ภัณฑ์   ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  93)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์   พู่กัน  สี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์   แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ฯลฯ
   และซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  93)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่  ค่าเสือ  กางเกง  ผ้า  รอง
เท้าบู๊ท  หมวก  ฯลฯ  และอืนๆ  ทีเกียวข้องทีจําเป็นในการอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 93)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาประจําหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตําบล  เช่น  ลูก
ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้นตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  93)

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นจาน  บันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   เมนบอร์ดเมมโม
รี   ปรินเตอร์   จอมอนิเตอร์   อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครือง
คอมพิวเตอร์   ฯลฯ   ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  93)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นจานบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   เมนบอร์ดเมมโมรี   ปรินเตอร์   จอ
มอนิเตอร์   อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์   ฯลฯ   ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือ
สิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  93)
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งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอีประชุม  จํานวน  1  ตัว   เก้าอีทํางานมีพนักพิง
และขึนโครงบุฟองนําและหุ้มหนัง  มีทีวางแขน  สามารถปรับระดับความ
สูงของเก้าอีได้   สามารถรองนําหนักได้สูงสุด  120  กิโลกรัม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนา
สามปี หน้า  93)
เครืองพิมพ์  Mulifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี จํานวน 1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 
-มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base - T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dip
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-สามารถใช้ได้กับ A4 Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559
)  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 97  )
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องติดรถยนต์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องติดรถยนต์   จํานวน   3  ชุด   
คุณลักษณะ
-  เป็นกล้องบันทึกภาพชนิดติดรถยนต์
-  มีความละเอียดในการบันทึกแบบ  Full   HD   1080 p 
-  มีจอภาพชนิด  LCD   แบบ  TFT   
-  เลนส์สามารถจับภาพได้มุมกว้างได้ไม่น้อยกว่า   160  องศา
-  สามารถบันทึกแบบ  Loop  (ซึงเมือหน่วยความจําเต็ม  กล้องจะลบไฟล์
เริมต้นและบันทึกภาพต่อไปโดยอัตโนมัติ)
-  มีโหลดในการจับภาพกลางคืน   
-  สามารถบันทึกไฟล์ได้ในแบบ   AVI
-  สามารถเก็บข้อมูลได้ในแบบ  Micro  SD  /TF  card  รองรับได้สูง
สุด   32  GB
-  พร้อม   Micro  SD  ขนาด  32  GB
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  93)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 772,035 บาท
งบบุคลากร รวม 520,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 520,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 293,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน รวม 251,115 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,115 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 65,115 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ  พนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ อปพร.  อสม. ฯลฯ  เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฎิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน / นักศึกษาปฏิบัติงานช่วง
ปิดภาคเรียนและวันหยุด   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  31)

โครงการตรวจเยียมของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจเยียมของอาสาสมัครดูแลผู้สูง
อายุ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี หน้า  37)

โครงการสงเคราะห์ราษฎร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ราษฏร  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  38)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นจาน  บันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   เมนบอร์ด  เมมโม
รี   ปรินเตอร์   จอมอนิเตอร์   อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครือง
คอมพิวเตอร์   ฯลฯ   ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  93)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,871,185 บาท
งบบุคลากร รวม 1,214,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,214,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 734,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 377,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 1,135,785 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,785 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 179,785 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จํานวน  25,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อบต
.  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง   ตรวจการจ้าง  และควบ
คุมงานก่อสร้าง ,  ค่าตอบแทนการสังใช้  อปพร. อสม. ค่าตอบแทน  คณะ
กรรมการสอบสวน , ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังจาก  อบ
ต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง , เงินสมนาคุณวิทยากรในการ
ฝึกอบรม  และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน   154,785 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไปตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานทีราชการ  เพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  ,ค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟ   และติดตังอุปกรณ์เพิมเติม  ,ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที
ราชการ  เพือให้ราชการได้ใช้บริการนําประปา  ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม,ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
โทรศัพท์   ยกเว้น    ค่าตู้สาขา  ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน   และ
เครืองโทรศัพท์ภายใน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี   ,  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ,ค่าซักฟอก , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าบริการรับใช้ , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเบียประกัน
ภัย , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร   สมาชิกสภา ฯ อปพร.  อสม. ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการรังวัดทีดิน  ในการดําเนินการรังวัด
แบ่งแยกทีดินทีเกียวข้องกับทีดินราชการหรือทีสาธารณะประโยชน์  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  กาว  แฟ้ม  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม   หรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร   และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000
.-บาท   รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  93)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  เช่น   อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ปูน
ซีเมนต์  จอบ  เสียม  ขวาน   เลือย  ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และ
วัสดุอืนทีเกียวข้อง   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  93)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  หัวเทียน  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํา
รถยนต์   เบาะรถยนต์  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  93)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นจาน  บันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   เมนบอร์ด  เมมโม
รี   ปรินเตอร์   จอมอนิเตอร์   อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครือง
คอมพิวเตอร์   ฯลฯ   ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน(ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  93)

งบลงทุน รวม 4,521,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,521,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอีประชุม  จํานวน  1  ตัว   เก้าอีทํางานมีพนักพิง
และขึนโครงบุฟองนําและหุ้มหนัง  มีทีวางแขน  สามารถปรับระดับความ
สูงของเก้าอีได้   สามารถรองนําหนักได้สูงสุด  120  กิโลกรัม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  93)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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รถตักหน้าขุดหลัง จํานวน 4,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า  110      แรง
ม้า  จํานวน  1  คัน  
คุณลักษณะทัวไป
เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง (Backhoe Loader) ชนิดล้อยาง ขับเคลือน  4
  ล้อ (4WD) ขนาดล้อเท่ากันทัง 4 ล้อ ประกอบด้วยแขนตัก (Loader) 
ติดตังอยู่ด้านหน้ารถ และแขนขุด (Backhoe) ติดตังอยู่ด้านหลังรถ แขน
ขุดดินเป็นชนิดเลือนทํางานซ้าย – ขวา ได้ (Sideshift) การตักและการขุด
ควบคุมการทํางานด้วยระบบ ไฮดรอลิกสามารถบังคับได้จากทีนังของคน
ขับ โดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากทีนัง และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อน
คุณลักษณะเฉพาะ
1.เครืองยนต์
1.1  เครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จํานวน  4 สูบ มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 110 แรงม้า ทีความเร็วรอบเครืองยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อ
นาที และมีแรงบิดไม่น้อยกว่า 520 นิวตัน-เมตร ระบายความร้อนด้วยนํา
1.2  ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4.4 ลิตร
1.3  มีอุปกรณ์ทีสามารถปรับตังสายพานเครืองยนต์แบบ
อัตโนมัติ (Automatic Belt Tensioner)
1.4  มีเหล็กนิรภัย (Safety Bar) ป้องกันกระบอกไฮดรอลิคตกเมือทํา
การยกบุ้งกีตักค้างไว้ตําแหน่งสูงสุดเพือความสะดวกและปลอดภัยขณะ
เปิดฝาครอบเครืองยนต์
1.5  ตัวรถและเครืองยนต์เป็นยีห้อเดียวกัน เพือความสะดวกในการสังซือ
อะไหล่
2.  ระบบส่งกําลัง
2.1  ระบบถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือ
แบบ Torque Converter
2.2  เพลาขับอยู่ระหว่างกึงกลางเพลาล้อเพือการส่งกําลังให้สมดุล
3.  เกียร์
3.1  ระบบเกียร์แบบ Power Shift Transmission
3.2  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์
3.3  เข้าเกียร์โดยการเลือกเกียร์เดินหน้า – ถอยหลัง และสามารถเปลียน
เกียร์โดยการบิดหมุน
3.4  มีอัตราความเร็วเดินหน้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 38 กิโลเมตร/ชัวโมง
4.  ระบบบังคับเลียว
4.1  ระบบบังคับเลียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic
4.2  สามารถปรับลักษณะควบคุมการเลียวของล้อได้ 3 รูปแบบ
- ควบคุมพร้อมกัน (All Wheel Steering)
- ควบคุมล้อคู่หน้า (Front Wheel Steering)
- ควบคุมแบบเดินเฉียง (Crab Steering)
5.  ระบบเบรค
5.1  ระบบเบรกแบบพาวเวอร์เบรค (Power Brake)
5.2  มีเบรคมือ (Parking Brake)
6.  ล้อและยาง
6.1  ล้อเป็นล้อยางทัง 4 ล้อ โดยล้อหน้า และล้อหลังมีขนาดเท่ากันทัง 4
 ล้อ
7.  ระบบไฮดรอลิก
7.1  ปัมไฮดรอลิกเป็นแบบปรับอัตราการไหล
ได้ (Variable Displacement) มีอัตราการจ่ายนํามันสูง
สุด (Maximum Flow) ได้ไม่น้อยกว่า 155 ลิตร/นาที และมีแรงดันสูง
สุด (Maximum Pressure) ไม่น้อยกว่า 200 บาร์
7.2  สายไฮดรอลิคส่วนทีไม่เคลือนทีเป็นท่อเหล็ก (Steel Pipe) เพือ
ความทนทานต่อการใช้งาน
7.3  สายไฮดรอลิคส่วนทีเคลือนทีเป็นสายยาง
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สังเคราะห์ (Flexible Hose) เพือความยืดหยุ่นในขณะทํางาน
8.  ชุดตักหน้า
8.1  บุ้งกีตักเป็นแบบใช้งานได้ทัวไป (General Purpose) ติดตังอยู่
หน้ารถ
8.2  การควบคุมฟังก์ชันการทํางานของชุดตักสามารถควบคุมโดยใช้คัน
โยกเพียงชุดเดียว (Joystick)
8.3  ขนาดความกว้างสูงสุดของบุ้งกีตัก (Bucket Width) วัดจาก
ขอบนอกไม่น้อยกว่า 2,400 มิลลิเมตร โดยมีขนาดความจุเสมอขอบของ
บุ้งกีตัก (Struck Capacity) ไม่น้อยกว่า 0.95 ลูกบาศก์เมตร และขนาด
ความจุพูนบุ้งกีตัก (SAE Heaped Capacity) ไม่น้อยกว่า 1.2
 ลูกบาศก์
8.4  ระยะตักสูงสุด (Maximum Dump Height)  ไม่น้อยกว่า  4.40
 เมตร
8.5  ความสูงจากพืนดินถึงสลักบุ้งกีขณะยกสูงสุด (Hinge Pin Height) 
ไม่น้อยกว่า  3.40 เมตร
8.6  ระยะยกเทสูงสุด (Maximum Operating Height) ไม่น้อย
กว่า 2.60 เมตร
8.7  นําหนักบรรทุกเมือยกสูง
สุด (Lift Capacity To Maximun Heitht) ไม่น้อยกว่า 3,550 กิโลกรัม
8.8  แรงตักสูงสุดทีปลายบุ้งกี (Maximum Breakout Force) ไม่น้อย
กว่า 7,540 กิโลกรัม
9.  ชุดขุดหลัง
9.1  บุ้งกีขุดเป็นแบบ Standard Profile Bucket ติดตังอยู่ด้านหลัง
รถ แขนขุดสามารถเลือนสไลด์ได้ (Side Shift)
9.2  แขนขุดหมุนได้เป็นมุมไม่น้อยกว่า 180 องศา และสามารถล็อคเก็บ
ได้เมือไม่ใช้งาน
9.3  แขนบุ้งกีขุดเป็นแบบกล่องปิด (Closed Box) และกระบอกไฮดรอลิ
ควางแนวเดียวกับแขนบุ้งกีขุด (In-Line Pushing)
9.4  แขนบุ้งกีขุดควบคุมด้วยระบบคันโยก 2 คัน เพือความง่ายต่อการ
ควบคุมการทํางาน
9.5  ขนาดความกว้างสูงสุดของบุ้งกีขุด (Bucket Width) วัดจาก
ขอบนอกไม่น้อยกว่า 760 มิลลิเมตร โดยมีขนาดความจุเสมอขอบของบุ้ง
กีขุด (Struck Capacity) ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร และขนาด
ความจุพูนบุ้งกีขุด (SAE Heaped Capacity) ไม่น้อยกว่า 0.21
 ลูกบาศก์เมตร
9.6  มีระยะขุดไกลสุดทีระดับพืน
ดิน (Maximum Digging Reach at Ground Level) ไม่น้อย
กว่า 5.60 เมตร
9.7  ระยะขุดลึกสุด (Maximum Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 4.30
 เมตร
9.8  มีระยะขุดสูงสุด (Maximum Digging Height) ไม่น้อยกว่า 5.60
 เมตร
9.9  แรงขุดสูงสุดทีปลายบุ้งกี (Bucket Breakout Force) ไม่น้อย
กว่า 6,520 กิโลกรัม
10.  ห้องคนขับ
10.1. หลังคากันแดดแบบห้องเก๋ง (Cabin) พร้อมติดตังเครืองปรับ
อากาศจากโรงงานผู้ผลิต และหน้าต่างทุกบานสามารถเปิดปิดได้เพือการ
ถ่ายเทอากาศ
10.2. มีมาตรฐานความปลอดภัย ROPS / FOPS
11. ระบบเท้าช้าง
11.1.  มีเท้าช้างขาคํายันแบบ (H-Type) ติดตังด้านหลัง ทําให้รถมันคง
ขณะขุดดิน ทํางานโดยระบบ ไฮดรอลิก
12. นําหนักใช้งาน
12.1 มีนําหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 8,870

วันทีพิมพ์ : 6/12/2561  12:18:41 หน้า : 33/45



 กิโลกรัม
13. ระบบไฟฟ้า
13.1. ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์
13.2. มีไฟส่องสว่างเพือเพิมความสะดวกในการทํางาน ด้านหน้า 4
 ดวง และด้านหลัง 4 ดวง
13.3. มีสัญญาณไฟถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมการขนส่งทางบก
13.4. สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงสัน ติดตังบนหัวเก๋ง จํานวน 1
 ดวง โดยแนบแคตตาลอกและหนังสือ แต่งตังตัวแทนจําหน่ายมาแสดงใน
วันยืนซองเสนอราคา
   14. เครืองมือและอุปกรณ์ประจํารถ
14.1. มีมิเตอร์บวกชัวโมงการทํางาน
14.2. เกจ์วัดอุณหภูมิของเครืองยนต์หรือสัญญาณ
14.3. มีเกจ์บอกระดับนํามันเชือเพลิง
14.4. มีสัญญาณและอุปกรณ์อืน ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
14.5. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครืองจักร จํานวน 1 ชุด
14.6. กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด
14.7. ประแจปากตาย 12 ตัว/ชุด จํานวน 1 ชุด
14.8. ประแจแหวน 12 ตัว/ชุด จํานวน 1 ชุด
14.9. ไขควงปากแฉกขนาด 10 นิว จํานวน 1 ชุด
14.10. ไขควงปากแบนขนาด 10 นิว จํานวน 1 ชุด
14.11. คีมล็อคขนาด  10  นิว จํานวน 1 อัน
14.12. ประแจตัวแอล ( L )  จํานวน 1 ชุด
14.13. ประแจเลือนขนาด  12  นิว  จํานวน  1  อัน
14.14. คีมถ่างแหวน จํานวน 1 อัน
14.15. เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 2
 ปอนด์ จํานวน 1 ถัง
14.16. ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสําหรับติด
ยานพาหนะเพือความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดงหรือแดง
สลับขาว มีผิวเรียบเป็นมัน มีลายรูปสีเหลียมข้ามหลามตัดทัวทังแผ่นพร้อม
รีดผนึกขอบด้วยความร้อนเพือป้องกันความชืน ฝุ่น
ละออง และสิงสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พืนผิวด้านในโดยแถบสะท้อนแสงมี
ค่าสัมประสิทธิการสะท้อนแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า 800 แคนเดลาลักซ์ต่อ
ตารางเมตรา (CPL) โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหรือแคตตาลอก
แสดงค่าสัมประสิทธิการสะท้อนแสงของแถบสะท้อนแสง
ดังกล่าว พร้อมเอกสารการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้แทน
จําหน่ายแถบสะท้อนแสงมาแสดงในวันยืนซองเสนอราคา
14.17. ซีดี หรือหนังสือคู่มือ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการ
ใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual)
15. การพ่นสีและตราหน่วยงาน
15.1. การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
15.2. ตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกําหนด
16. ข้อกําหนดอืน ๆ
16.1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายของรถตักหน้าขุด
หลังยีห้อทีเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจําหน่ายทีได้รับการแต่งตังโดยตรง
จากผู้มีอํานาจจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายดังกล่าวข้างต้น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องติดรถยนต์ จํานวน 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องติดรถยนต์   จํานวน   3  ชุด   
คุณลักษณะ
-  เป็นกล้องบันทึกภาพชนิดติดรถยนต์
-  มีความละเอียดในการบันทึกแบบ  Full   HD   1080 p 
-  มีจอภาพชนิด  LCD   แบบ  TFT   
-  เลนส์สามารถจับภาพได้มุมกว้างได้ไม่น้อยกว่า   160  องศา
-  สามารถบันทึกแบบ  Loop  (ซึงเมือหน่วยความจําเต็ม  กล้องจะลบไฟล์
เริมต้นและบันทึกภาพต่อไปโดยอัตโนมัติ)
-  มีโหลดในการจับภาพกลางคืน   
-  สามารถบันทึกไฟล์ได้ในแบบ   AVI
-  สามารถเก็บข้อมูลได้ในแบบ  Micro  SD  /TF  card  รองรับได้สูง
สุด   32  GB
-  พร้อม   Micro  SD  ขนาด  32  GB
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  93)

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,412,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,412,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 495,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Street Light)   ขนาด 30 วัตต์ จํานวน 495,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโคมไฟถนนพลังงานแสง
อาทิตย์(Solar Street Light)   ขนาด 30 วัตต์  จํานวน  30  ชุด
คุณลักษณะ
-  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Call) ขนาด 30 วัตต์ 
-  โคมไฟ LED ทรงรีแบบหลังเต่า มีหลอด LED
   ขนาดหลอด 5 มม. จํานวน 240 หลอดต่อโคม
-  เครืองควบคุมการชาร์จประจุ 12/24V 10A
-  แบตเตอรี ชนิดไม่ต้องเติมน้ากลัน ชนิด Seal Lead Acid  ขนาด 12
 โวลต์ (V) ความจุ 21 แอมปร์-ชัวโมง (AH)
-  ตู้เหล็กแบบมีหลังคากันน้ากันฝุ่น
-  ก้านเหล็กสําหรับประกอบโคม พร้อมเหล็กยึดรับแผง
-  ราคาพร้อมติดตัง
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  63)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,917,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุกถนนเลียบคลองประปา  หมู่ที  1 จํานวน 470,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุกถนนเลียบคลอง
ประปา  หมู่ที  1  ขนาดกว้าง   3.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว   546.00   เมตร   หรือให้ได้พืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า   1,638  ตารางเมตร   (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบล
บางใหญ่)   ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า   48 )
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โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขุดใหม่   หมู่ที  6 จํานวน 2,320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขุดใหม่   หมู่
ที  6  ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร   ยาว   14.50  เมตร   หรือให้
ได้พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  87.00  ตารางเมตร   (ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่)   ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า    57 )

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม   OVER  LAY  ถนน  คสล.  ผิวแอสฟัลต์
คอนกรีตซอยสันติธรรม  1  หมู่ที  1

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม   OVER  LAY  ถนน  คสล.  ผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตซอยสันติธรรม  1  หมู่ที  1   ขนาด
กว้าง   4.00  เมตร   ระยะทางยาว   419.00  เมตร      หรือให้ได้พืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า   1,676  ตารางเมตร   (ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใหญ่)   ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน   (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  49 )
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม   OVER  LAY  ถนน  คสล.  ผิวแอสฟัลต์
คอนกรีตซอยสันติธรรม  2  หมู่ที  1

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม   OVER  LAY  ถนน คสล. ผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตซอยสันติธรรม  2 หมู่ที 1   ขนาด
กว้าง   6.00  เมตร   ระยะทางยาว   280.00  เมตร      หรือให้ได้พืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า   1,680  ตารางเมตร   (ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใหญ่)   ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน   (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  48  )
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม   OVER  LAY  ถนน  คสล.  ผิวแอสฟัลต์
คอนกรีตถนนสายถนนนนทกิจ –   บางม่วง  (ทางเข้า อบต.บางใหญ่)  หมู่ที  
5

จํานวน 1,127,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม   OVER  LAY  ถนน คสล. ผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายถนนนนทกิจ – บางม่วง  (ทางเข้า อบต.บาง
ใหญ่)  หมู่ที  5  ขนาดกว้าง   6.00  เมตร   ระยะทาง
ยาว   600.00  เมตร   พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า   3,600  ตาราง
เมตร พร้อมทางเชือมคอสะพานระยะทางยาว  29.00  เมตร  ขนาด
กว้าง   6.00 – 7.00  เมตร  พืนทีผิวจราจร   188.5  ตารางเมตร  หรือ
ให้ได้พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า   3,788.50  ตารางเมตร  (ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่)   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า    54)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 5,650,605 บาท
งบบุคลากร รวม 2,006,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,006,760 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,790,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 1,823,845 บาท
ค่าตอบแทน รวม 373,845 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 223,845 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี หน้า  66)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะใน
ชุมชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี หน้า  68)

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในเขตพืนที อบต.บางใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในเขต
พืนที  อบต.บางใหญ่  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  43)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืนๆ   เช่น  ถังขยะ ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000
.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  66)

งบลงทุน รวม 1,820,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,820,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  10  ลูกบาศก์เมตร  จํานวน  2  ชุด
คุณลักษณะทัวไป
1. ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ติดตังตอนท้ายหลังเก๋งตู้บรรทุก
ขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะ
มูลฝอยติดตังชุดอัดขยะมูลฝอยทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค
2. ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกไฮดรอลิค เป็น
ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานทีได้รับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จากหน่วยงานราชการหรือหน่วย
งานรัฐวิสาหกิจ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมา
ก่อน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย
1.1. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.เมตร และ
สามารถรับนําหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
1.2. พืนตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
1.3. ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม
น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
1.4. ผนังข้างด้านนอกติดตังกระดูกงูแบบเอียง เพือเสริมความแข็งแรง
1.5. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานทีได้รับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐ
วิสาหกิจ
1.6. มีพืนทีสําหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวาของตัวรถ
1.7. ทีด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทซ์
เตือน (BUZZER SWITCH) เพือแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ
1.8. มีระบบเร่งเครืองยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทําการเพิม
รอบของเครืองยนต์ในขณะทําการอัดขยะมูลฝอย จนกระทังทําการอัดขยะ
มูลฝอยเสร็จสินแล้วจะทําการลดรอบของเครืองยนต์กลับไปเป็นปกติโดย
อัตโนมัติ
1.9. ติดตังชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้ขยะมูลฝอย โดยทําการล็อคและ
ปลดล็อคด้วยระบบ  ไฮดรอลิค
2. ชุดอัดขยะมูลฝอย
2.1. การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทํางานแบบกึง
อัตโนมัติ (SEMI   AUTOMATIC)  ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK-
OUT  โดยใช้มือโยกสังการทํางานทีละสองขันตอนโดยไม่ต้องโยกชุด
วาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมือสุดจังหวะการทํางานของ
แต่ละขันตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทําการดีดตัวกลับเอง
โดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตังอยู่ภายในชุดอัด
ขยะมูลฝอย
2.2. การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีราง
รอบรับการเคลือนทีของชุดใบอัดและใบสไลด์ทีผนังด้านในของชุดอัดขยะ
มูลฝอยทังสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบี
หล่อลืนกันสึกหรอได้
2.3. พืนรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
2.4. ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีทีรองรับนําเสียจากากรอัดขยะมูล
ฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด – เปิดขนาดไม่
น้อยกว่า 2 นิว เพือระบายนําเสียทิง
2.5. มีระบบป้องกันนําเสียรัวซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อ
ระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมู
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ลฝอย
3. ชุดคายขยะมูลฝอย
3.1. ติดตังภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทํางานด้วยระบบ
ไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคทีใช้เป็น
แบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า 3 ชัน เพือทําการดัน
ขยะมูลฝอยออกกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย
3.2. แผ่นดันขยะมูลฝอยเมือถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะ
มูลฝอย โดยไม่มีส่วนใด ๆ ยืนออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย
3.3. แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5
 มิลลิเมตร
3.4. ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย
ติดตังอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ
3.5. ชุดยกชุดอัดท้ายเพือเปิดดันขยะออกทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค กระ
บอกไฮดรอลิคชุดยกชุดอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูง ได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสําหรับอุตสาหกรรม
ทัวไป มาตรฐานเลขที มอก.975-2538 เพือความปลอดภัยในการใช้งาน
ของพนักงนผู้ปฎิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครืองหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที มอก. 975-2538 และหนังสือแต่งตังตัว
แทนจําหน่ายมาแสดงในวันยืนซองเสนอราคา
4. ระบบปัมไฮดรอลิค
4.1. เป็นแบบเกียร์ปัมชนิดใช้งานหนัก เสือปัมทําด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปืน
รองรับเพลาขับ ได้รับกําลังขับเคลือนจากเครืองยนต์ของรถผ่านระบบถ่าย
ทอดกําลังซึงต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO)
4.2. สามารถทําแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่น้อย
กว่า 2,800 ปอนด์/ตร.นิว
4.3.ปริมาตรของปัมต่อการหมุน 1 รอบ ไม่น้อยกว่า 50 ซีซี
4.4. การเชือมต่อท่อไฮดรอลิค ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิค
 (FLARE COUPLING OR FLARE) เพือการรับแรงสันสะเทือนทีเกิด
จากการเคลือนทีของรถยนต์ได้ดี
5. การพ่นสีและตราหน่วยงาน
5.1. ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกําหนด
5.2. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชัน แล้วจึง
พ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชัน
5.3. การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชัน
6. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
6.1. ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตังสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงสัน
6.2. ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตังไฟฉุกเฉินแบบหมุน จํานวน 2
 ดวง เพือให้สัญญาณเตือนเมือมองจากด้านท้าย
7. เครืองมือและอุปกรณ์
7.1. เครืองมือซ่อมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตาม
มาตรฐานผู้ผลิต
7.2. เครืองมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จํานวน 1 ชุด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  68   )
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องติดรถยนต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องติดรถยนต์   จํานวน   4  ชุด   
คุณลักษณะ
-  เป็นกล้องบันทึกภาพชนิดติดรถยนต์
-  มีความละเอียดในการบันทึกแบบ  Full   HD   1080 p 
-  มีจอภาพชนิด  LCD   แบบ  TFT   
-  เลนส์สามารถจับภาพได้มุมกว้างได้ไม่น้อยกว่า   160  องศา
-  สามารถบันทึกแบบ  Loop  (ซึงเมือหน่วยความจําเต็ม  กล้องจะลบไฟล์
เริมต้นและบันทึกภาพต่อไปโดยอัตโนมัติ)
-  มีโหลดในการจับภาพกลางคืน   
-  สามารถบันทึกไฟล์ได้ในแบบ   AVI
-  สามารถเก็บข้อมูลได้ในแบบ  Micro  SD  /TF  card  รองรับได้สูง
สุด   32  GB
-  พร้อม   Micro  SD  ขนาด  32  GB
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  93)

งานบําบัดนําเสีย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตรวจวัดคุณภาพนําอุปโภคบริโภค จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวัดคุณภาพนําอุปโภคบริโภค ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตามแผนพัฒนา
สามปี หน้า  67)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการนําเสียในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการนําเสีย
ในชุมชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี หน้า  66)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขต อบต. จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันการละเมิดสิทธิ
เด็ก  และสตรี  ในเขต อบต.  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  83)

โครงการจ้างเหมาแรงงานราษฎร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาแรงงานราษฏร  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  71)
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โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  75)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  74)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
สตรี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  88)

โครงการรณรงค์และป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  ในเขต อบต. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันการละเมิดสิทธิ
เด็ก  และสตรี  ในเขต อบต.  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  77)

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกียวกับระบอบประชาธิปไตยและปก
ป้องสถาบัน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกียวกับ
ระบอบประชาธิปไตย  และปกป้องสถาบัน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  87)

โครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ตามแผนพัฒนา
สามปี หน้า  77)

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ตามแผน
พัฒนาสามปี หน้า  83)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ  12  สิงหามหาราชินี จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ  12  สิงหามหาราชินี
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 100)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราชตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  101)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ  TO BE NUMBER ONE จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  36)

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวนชนเฉลิมพระเกียรติ ฯ (มวก.คัพ) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิม
พระเกียรติ (มวก.คัพ)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  44)

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสามัคคีต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  46)

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตําบลบางใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬามวลชนตําบลบาง
ใหญ่)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  44)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตักบาตรพระร้อยแปด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตักบาตรพระร้อยแปด  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้า  100)

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ตามแผนพัฒนา สามปีหน้า 99)

โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า  100 )?
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 1,150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวย  นําใส  ถวายในหลวง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวย  นําใส  ถวายในหลวง   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า  72)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม ฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ตาม
แผนพัฒนาสามปี หน้า  71)

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ
.) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ตามแผนพัฒนา
สามปี หน้า  72)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,675,050 บาท
งบกลาง รวม 10,675,050 บาท
งบกลาง รวม 10,675,050 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม  พ.ศ.2533  ในอัตราร้อยละห้า  ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 344,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  อบต.บางใหญ่  โดยยึด
หลักการ  ประชาชนออม 1  ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ  1
  ส่วน  และรัฐบาล  1  ส่วน)  จํานวน 957 คน ๆ ละ 360
 บาท/คน/ปี   ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.4
/ว 2502  ลงวันที  20  สิงหาคม  2553  )  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  38)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,506,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใหญ่  จํานวน  12  เดือน   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผน
งานงบกลาง  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,248,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้พิการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใหญ่  จํานวน  12  เดือน   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผน
งานงบกลาง  
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใหญ่  จํานวน  2  คนคนละ  500.-บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน   ตังจ่ายจากเงินรายได้  และเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผน
งานงบกลาง  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  38)

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึน  หรือจํา
เป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ  ของ อบต.บางใหญ่ได้แก่
1.  เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบล (สปสช.)  จํานวน  250,000
.-บาท   เพือสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.3
/ว 2199   ลงวันที  10  พฤศจิกายน  2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครอง ท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.3/ ว 1514  ลงวันที   26  กร
กฏาคม  2554 )  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  39)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 414,530 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
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