
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่
อําเภอ บางใหญ่   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 60,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,535,020 บาท
งบบุคลากร รวม 5,386,800 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       ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

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

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 3,596,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,778,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน   7  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 185,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,272,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 5,995,620 บาท
ค่าตอบแทน รวม 563,620 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 409,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  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 2,737,000 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 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร   สมาชิกสภา ฯ อปพร.  อสม. ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 327,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใหญ่  ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด  (กรณีครบวาระยุบ
สภา  กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้
เลือกตังใหม่)  รวมทังค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง   และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง   ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที  มท  0808.2 /ว 2989  ลว. 31 พ.ค 60   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี   และงานพิธีการต่างๆ ได้แก่  ค่าพวง
มาลัย   ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้   พวงหรีด   และพวงมาลาในวันสําคัญ
ต่างๆ  ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  
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โครงการประเมินบุคคล  ผลงาน  วิสัยทัศน์  และการทดสอบสมรรถภาพทาง
การบริหาร

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินบุคคล  ผลงาน  วิสัย
ทัศน์   และการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒาท้องถินสี
ปี  หน้า  130)  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพผู้บริหาร   สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทัวไป

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมศักยภาพผู้บริหาร , สมาชิก
สภา อบต. ,พนักงานส่วนตําบล ,พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทัว
ไป    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   (ตามแผน
พัฒาท้องถินสีปี  หน้า  130)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  

ค่าวัสดุ รวม 1,970,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 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  เป็นต้นตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป   (ตามแผนพัฒาท้องถินสีปี  หน้า  132)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   สายไฟฟ้า  ฯลฯ  ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม   หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป   (ตามแผนพัฒาท้องถินสีปี  หน้า  132)  

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   (ตามแผนพัฒาท้องถินสี
ปี  หน้า  132)  
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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   (ตามแผนพัฒ
าท้องถินสีปี หน้า  132)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา   นํามันเครือง   ฯลฯ  เป็นต้น   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒาท้องถินสี
ปี  หน้า  132)  

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  (ตามแผนพัฒาท้องถินสี
ปี  หน้า  132)  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่  ค่าเสือ  กางเกง  ผ้า  รอง
เท้าบู๊ท  หมวก  ฯลฯ  และอืนๆ  ทีเกียวข้องทีจําเป็นในการอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒาท้องถินสี
ปี   หน้า  132)  

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  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒาท้อง
ถินสีปี  หน้า  132)  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นจานบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   เมนบอร์ดเมมโมรี   ปรินเตอร์   จอ
มอนิเตอร์   อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์   ฯลฯ   ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒาท้องถินสีปี   หน้า  132)  

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืนๆ  ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทราย
จ่าย   เช่น  แผ่นพลาสติก  กระจก  ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒาท้องถินสี
ปี  หน้า  132)  

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  
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งบลงทุน รวม 112,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นกล้องชนิด (DSLR) แบบเปลียนเลนส์ได้
-ความละเอียดเซ็นเซอร์ภาพไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
-สามารถปรับ ISO ได้ 100- 25600
-พร้อมจอระบบสัมผัส
-สามารถโฟกัสได้มากกว่า 40 จุด
-มีระบบแฟลชในตัว
-สามารถเชือมต่อ wiFi และ NFC ได้
-สามารถถ่ายภาพเคลือนไหวระดับ Full HD ได้
-พร้อมเลนส์ 18-135 มิลมิเมตร
-สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
-พร้อมกระเป๋าบรรจุกล้อง
-พร้อม sd card ขนาด 32gb
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  หน้า  132)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น ขนาด  9 คิวบิกฟุต  จํานวน  1
  เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน
 - ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
 - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9  คิวบุกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
             ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 - การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2560)  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒาท้องถินสี
ปี หน้า  132)  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน   1  ชุด
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
  พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า   จํานวน  1  หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า   มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
  19 นิว  จํานวน  1  หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560)  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  148)
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED ขาวดํา  ชนิด Network  แบบที 2 
(33 หน้า/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 2 (33 หน้า/นาที)    จํานวน  1  เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  148) 
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เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  148) 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน  1
  ชุด  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560)
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  148) 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพืออุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  ในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินอําเภอบางใหญ่  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  (ตามแผนพัฒาท้องถินสีปี  หน้า  137)  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0810/.2
 ว 0600  ลงวันที 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที  10 ตุลาคม 2559
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒาท้องถินสีปี  หน้า  131)  

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (ตามแผนพัฒ
าท้องถินสีปี  หน้า  131)  
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,085,410 บาท
งบบุคลากร รวม 1,998,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,998,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 741,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  4  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานส่วนตําบล  เช่น  เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราวเงินเพิมตามคุณวุฒิที  กพ. รับรอง เป็นต้น  จํานวน   2
  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,059,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

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

งบดําเนินงาน รวม 1,055,090 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,090 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 225,090 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล  และลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัว
ไป ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 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 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร   สมาชิกสภา ฯ อปพร.  อสม. ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตาม
แผนพัฒาท้องถินสีปี  หน้า  132)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 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 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  132)  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  หัวเทียนกระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํารถ
ยนต์   เบาะรถยนต์  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  หน้า  132)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นจานบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   เมนบอร์ดเมมโมรี   ปรินเตอร์   จอ
มอนิเตอร์   อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์   ฯลฯ   ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  132)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข   เช่น  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  โทรเลข  ค่า
ไปรษณีย์   ค่าธนาณัติ   ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร   ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  
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งบลงทุน รวม 31,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว)  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า   จํานวน  1  หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า   มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน  1  หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560)
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  148) 

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (PPm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  148)  
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เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน  1
 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  148)  

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

จํานวน 3,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน  1  ชุด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  148)  
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,956,635 บาท
งบบุคลากร รวม 1,296,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,296,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 296,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  1   อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 891,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

งบดําเนินงาน รวม 480,515 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,515 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 148,515 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล  และลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัว
ไป ตังจ่ายจากเงินรายได้  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
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร   สมาชิกสภา ฯ อปพร.  อสม. ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สําคัญต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  125)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
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  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  132)

งบลงทุน รวม 180,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 180,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใหญ่  หมู่ที 5

จํานวน 180,000 บาท

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใหญ่   หมู่ที 5  จํานวน 1 แห่ง  ขนาด
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  6.00  เมตร  หรือให้ได้พืนทีไม่น้อย
กว่า  18.00  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใหญ่)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  101)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 720,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานําเค็ม  นําทะเลหนุน  
และภัยแล้ง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหานําเค็ม  นําทะเลหนุน  และภัยแล้ง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  117)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  126)  

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  126)  

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  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  126)  
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายส่งนําดับเพลิงขนาดนิวครึงแบบข้อต่อสวมเร็ว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงขนาดนิวครึงแบบข้อต่อสวม
เร็ว  จํานวน   1 เส้น
คุณลักษณะ
-  ตัวสายดับเพลิงมีสามชัน   ชันนอกสุดวัสดุทําจากยางสังเคราะห์ทน
ความร้อน   ชันกลางถักจากใยสังเคราะห์มีความเหนียวสูง   ยืดหยุ่นและ
แข็งแรง   ชันในสุดเป็นยางสังเคราะห์มีความต้านทานแรงดันของนําสูง
-  ตัวสายเป็นหนังสีแดงเคลือบนํายาป้องกันไฟ  เพือลดความเสียหาย
-  ข้อต่อแบบสวมเร็วเป็นทองเหลือง  แบบสวมเร็ว   สะดวกในเวลาใช้
งาน และเก็บ
-  ตัวสายทนความร้อนได้ถึง   1,800   องศา
-  อายุการใช้งานไม่ตํากว่า  3  ปี  
-  สายนําดับเพลิงมีขนาด  1 นิวครึง    ความยาว   20  เมตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  125)

สายสูบนําดับเพลิงผ้าใบตัวหนอน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายสูบนําดับเพลิงผ้าใบตัวหนอน  จํานวน   1  เส้น  
คุณลักษณะ  
-  ตัวสายสูบนําผ้าใบตัวหนอนสําหรับต่อกับรถดับเพลิงหรือเครืองสูบนํา
หาบหามดับเพลิง   ต้องผลิตจากยางคุณภาพดี   เสริมใยลวดป้องกันการ
ยุบตัวได้ดีเยียมทนแรงดันสูง   ตัวสายด้านนอกสุดเคลือบนํายาป้องกันการ
แตกร้าวจากแสงแดด
-  มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า  5  เมตร   เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  3
  นิว
- มีข้อต่อเข้ารถดับเพลิงขนาดผ่านศูนย์กลาง  3 นิว   เป็นวัสดุทําจากทอง
เหลืองชุบเงาด้านนอกของข้อต่อ
-  มีตะแกรงกรองผง   อลูมิเนียมผสมเหล็ก   หล่อเป็นชินเดียวกันป้องกัน
สนิมและการแตกหักในการใช้งาน
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 125  )

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 935,910 บาท
งบบุคลากร รวม 607,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 607,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  1  อัตรา   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา

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
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งบดําเนินงาน รวม 327,990 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,990 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,990 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

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

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  72)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 490,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 490,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 302,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางใหญ่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บางใหญ่  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  77)

โครงการพัฒนาผู้เรียนแหล่งเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาผู้เรียนแหล่งเรียนรู้นอกสถานที
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี หน้า  78)

โครงการเยียมบ้านสานสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยียมบ้านสานสัมพันธ์  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
หน้า  82)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  79)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 147,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางใหญ่  จํานวน  30  คน ๆ
 ละ  20  บาท   จํานวน 245 วัน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560  ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  75)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  

ค่าวัสดุ รวม 188,800 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 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  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  77)  

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 58,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใหญ่  จํานวน  30  คน  จํานวน  260  วัน  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560  ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  หน้า 73 )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 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  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  132)

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 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  (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี หน้า  132)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,461,595 บาท
งบบุคลากร รวม 1,727,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,727,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 634,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน   3  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานส่วนตําบล  เช่น  เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราวเงินเพิมตามคุณวุฒิที  กพ. รับรอง เป็นต้น  จํานวน  1
   อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 900,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

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

งบดําเนินงาน รวม 1,688,955 บาท
ค่าตอบแทน รวม 288,955 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 191,955 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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ค่าใช้สอย รวม 790,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 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
แผนงานสาธารณสุข

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

โครงการฝึกอบรมการป้องกันการควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า  และควบคุม
ประชากรสัตว์เลียง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันการควมคุมโรค
พิษสุนัขบ้า  และควบคุมประชากรสัตว์เลียง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 85)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  84)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  86)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี หน้า  86)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัด
นก  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี หน้า  87)
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า  ปาก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
มือ เท้า  ปาก  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  86)

โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  115)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรคแก่ประชาชน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค
แก่ประชาชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  88)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 610,000 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  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  132)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   สายไฟฟ้า  ฯลฯ  ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม   หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  132)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 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  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  132)  
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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
พัฒนาท้องถินสีปี หน้า  132)  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 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  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  132)  

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์  พันธุ์พืช   ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีกหรือสัตว์นํา  วัสดุเพาะชํา  ฯลฯ
   ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  132)  

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  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  132)  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่  ค่าเสือ  กางเกง  ผ้า  รอง
เท้าบู๊ท  หมวก  ฯลฯ  และอืนๆ  ทีเกียวข้องทีจําเป็นในการอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  หน้า 132)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นจานบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   เมนบอร์ดเมมโมรี   ปรินเตอร์   จอ
มอนิเตอร์   อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์   ฯลฯ   ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  132)  

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นยา  แบบใช้แรงลม  ชนิดสะพานหลัง  ขนาด 3.5 แรงม้า จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นยา  แบบใช้แรงลม  ชนิดสะพาน
หลัง  ขนาด 3.5 แรงม้า  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- ขนาดกําลังเครืองยนต์ไม่ตํากว่า 3.5 แรงม้า
- ความเร็วลมไม่ตํากว่า 90 เมตร/วินาที
- ความจุถังนํายาไม่ตํากว่า 13 ลิตร
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  132)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครืองชังนําหนัก แบบดิจิตอลพร้อมทีวัดส่วนสูง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองชังนําหนัก แบบดิจิตอลพร้อมทีวัดส่วน
สูง  จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองชังนําหนักเป็นแท่นแบบดิจิตอล มีทีวัดส่วนสูงในตัว
- สามารถชังนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
- สามารถชังได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 100 กรัม
- วัดส่วนสูงได้อย่างน้อยระหว่าง 80 – 200 เซนติเมตร
- สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
ตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี  พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  132)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,084,000 บาท
งบบุคลากร รวม 542,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 542,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
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งบดําเนินงาน รวม 509,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 67,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร   สมาชิกสภา ฯ อปพร.  อสม. ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการผู้พิการสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้พิการสัมพันธ์   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  106)  
โครงการสงเคราะห์ราษฎร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ราษฎร  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  89)  

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้พิการ (อพก.) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครดูแลผู้พิการ (อพก.) ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี หน้า  89)  

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครดูและผู้สูงอายุ (อผส.) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  89)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 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  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  132)

งบลงทุน รวม 31,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,800 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เตียงเฟาว์เลอร์ จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเตียงเฟาว์เลอร์  ชนิดมือหมุน แบบ ก. จํานวน  1
  เตียง   
คุณลักษณะพืนฐาน  
-  โครงเตียงทําด้วยเหล็กทีมีความแข็งแรง  รับนําหนักได้  550
  ปอนด์  โดยไม่งอ  เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ
-  พนักหัวท้ายเตียงทําด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด
-  พืนเตียงทําด้วยเหล็กสปริง
-  มีมือหมุนยกพืนเตียงได้  2  ชุด  สําหรับหมุนยกพืนด้านหลังให้สูงขึน
และหมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขอได้   มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วน
ประกอบของพลาสติกและไม่ต้องใช้นํามันหล่อลืน
-  มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด  3  นิว  จํานวน   4
  ล้อ  และมีล้อล็อกอย่างน้อย  1  คู่
-  ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า  90 x 200 x 60 เซนติเมตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี หน้า  149)
ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี  พ.ศ. 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  1
  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560)
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  148)
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จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว จํานวน  1  จอ
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560)
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  148)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,597,475 บาท
งบบุคลากร รวม 1,367,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,367,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 898,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  4  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานส่วนตําบล  เช่น  เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราวเงินเพิมตามคุณวุฒิที  กพ. รับรอง เป็นต้น  จํานวน  1
  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 342,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป   จํานวน  3  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 1,117,175 บาท
ค่าตอบแทน รวม 237,175 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 155,175 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท
.   จํานวน  40,000  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   155,175 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 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
แผนงานเคหะและชุมชน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร   สมาชิกสภา ฯ อปพร.  อสม. ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการรังวัดทีดิน  ในการดําเนินการรังวัด
แบ่งแยกทีดินทีเกียวข้องกับทีดินราชการหรือทีสาธารณะประโยชน์  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  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  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  132)

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  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  132)

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  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  132)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 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
งานบริหารงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  132)

งบลงทุน รวม 1,112,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน 1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า   จํานวน  1  หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า   มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน  1  หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560)  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  148)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

จํานวน 3,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน  1
  ชุด  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560)
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  148)
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สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน 3,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัว
ไป   จํานวน  1  เครือง  
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560)
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า  148)

ครุภัณฑ์อืน
โดรนสํารวจ จํานวน 90,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือโดรนสํารวจ  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีนําหนักไม่มากกว่า 1 กิโลกรัม 
-สามารถทําความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า40 กิโลเมตรต่อชัวโมง
- บินได้นานสูงสุดไม่น้อยกว่า 20 นาที
- สามารถบินได้ไกลสุดจากรีโมทไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร
-กล้องมีชนิดเซ็นเซอร์แบบ CMOS ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2.3 นิว
- สามารถถ่ายภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 11 ล้านพิกเซล เก็บภาพนิง
เป็นไฟล์ JPEG กับ RAW รวมถึงบันทึกวิดีโอแบบ 4K ได้
-มีระบบกันสันไม่น้อยกว่า 3 แกน
-มีระบบ GPS และ WIFi ในตัว
-รีโมทมีจอ LCD แสดงผลข้อมูลการบินและสามารถเชือมต่อกับสมาร์ท
โฟนเพือใช้งานฟีเจอร์บินอัตโนมัติได้
-มีระบบช่วยให้โดรนบินหลบหลีกสิงกีดขวางได้เอง สามารถติดตามวัตถุ
ได้ และระบบการควบคุมด้วยท่าทาง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ชุดชาร์จไฟในรถยนต์  จํานวน 1 ชุด
- แบตเตอรี จํานวน 2 ก้อน
- ชุดใบพัด จํานวน 2 ชุด
- รีโมทคอนโทรล จํานวน 1 ตัว
-  Micro SD Card ความจุไม่น้อยกว่า  16 GB
- ชุดแว่นดูภาพ VR (Virtual Reality) 1ชุด
- กระเป๋าเก็บอุปกรณ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี หน้า  132)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท  เช่น  การ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน  คสล./ถนนลาดยาง / ถนนลูกรัง และสิงก่อสร้างที
เป็นทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  99)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 6,640,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,640,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,640,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุก  ซอยแยกซอยบ้านจีนบ่าย  หมู่ที 
 5

จํานวน 1,288,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุก  ซอยแยกซอยบ้านจีน
บ่าย  หมู่ที  5 ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว  665.00  เมตร  หรือให้ได้พืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า   3,325 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใหญ่)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  94)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยมาลัย หมู่ที 6 จํานวน 208,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกซอยมาลัย หมู่ที 6  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.50  เมตร  ระยะทางยาว  510.00  เมตร  หรือให้ได้พืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  1,785.00  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใหญ่)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  96)
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (ซอยข้าง รพ.สต. บ้านคลองโยง) 
หมู่ที 6

จํานวน 564,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตซอยข้าง รพ.สต. บ้านคลอง
โยงหมู่ที 6  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.50  เมตร   ระยะ
ทาง  300.00  เมตร  หรือให้ได้พืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  1,350.00  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบล
บางใหญ่)  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 98)
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตซอยตายอดอุทิศ  หมู่ที 6 จํานวน 619,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตซอยตายอดอุทิศ  หมู่
ที 6  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร   ระยะทาง
ยาว  194.00  เมตร  หรือให้ได้พืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  970.00  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบล
บางใหญ่)  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 97)
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตซอยบ้านจีนบ่าย  หมู่ที 5 จํานวน 2,042,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตซอยบ้านจีนบ่าย  หมู่
ที 5  ช่วงที 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว  760.00  เมตร  ช่วงที 2  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ระยะ
ทางยาว  472.00  เมตร  ช่วงที 3  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.50  เมตร  ระยะทางยาว 60.00  เมตร  หรือให้ได้พืนทีผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 5,138.00  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางใหญ่)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  94)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 0VER LAY  ถนน คสล.ผิวแอสฟัลท์
คอนกรีตซอยสันติธรรม 1 หมู่ที 3

จํานวน 149,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน 0VER LAY  ถนน คสล.ผิวแอ
สฟัลท์คอนกรีตซอยสันติธรรม 1 หมู่ที 3  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 105.00  เมตร  หรือให้ได้พืนทีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 420.00ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใหญ่)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  99)
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน OVER LAY  ถนน คสล. ซอย 1 หมู่บ้าน
ตะวันงาม หมู่ที 4

จํานวน 362,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน OVER LAY  ถนน คสล
. ซอย 1 หมู่บ้านตะวันงาม หมู่ที 4 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร  ระยะทางยาว  196.00  เมตร และผิวจราจรทางเชือม
ขนาดพืนที 105.00  ตารางเมตร  รวมพืนทีผิวจราจรทังหมดไม่น้อย
กว่า  1,085.00  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบล
บางใหญ่)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  99)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน OVER LAY ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน
อาสาเฮาส์ หมู่ที 5

จํานวน 1,408,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน OVER LAY ถนนสายหลักภายใน
หมู่บ้านอาสาเฮาส์ หมู่ที 5  ขนาดผิวจราจรกว้าง  10.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว  414.00  เมตร  หรือให้ได้พืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  4,140  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใหญ่)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  99)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 8,338,755 บาท
งบบุคลากร รวม 2,873,525 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,873,525 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,621,525 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป     ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 1,965,230 บาท
ค่าตอบแทน รวม 415,230 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 265,230 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้กับพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

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

ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  111)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะใน
ชุมชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  112)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืน   เช่น  ถังขยะ  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000
.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  111)

งบลงทุน รวม 3,500,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จํานวน 3,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย   จํานวน  1  คัน  ตัว
รถชนิด  6  ล้อ  เครืองยนต์ดีเซล   มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  240
  แรงม้า   ตอนท้ายหลังเก๋งติดตังตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  12  ลูกบาศก์เมตร  ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตังชุดอัด
ขยะมูลฝอยทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค   ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด
ท้ายและกระบอกไฮดรอลิค   เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูง  ผลิตและ
ประกอบจากโรงงานทีได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ  ISO.9001  จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐ
วิสาหกิจ  ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
คุณลักษณะเฉพาะ
1.  ตัวรถยนต์
 1.1  ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต   เป็นรถชนิด
ไม่น้อยกว่า  6  ล้อ   ขับเคลือนไม่น้อยกว่า  1 เพลา   และมีล้ออะไหล่
พร้อมกระทะล้อ  1  ชุด  โดยมีอุปกรณ์ทีสําคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบ
ถ้วน 
 1.2  สามารถรับนําหนักตัวรถ   ส่วนประกอบ   เครืองมือและอุปกรณ์
ประจํารถขยะบรรทุกเต็มสมรรถนะ  (G.V.W)  ได้ไม่น้อยกว่า   15,000
   กิโลกรัม
 1.3  ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า  4,200  มิลลิเมตร
 1.4  เครืองยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า  6  สูบ  4  จังหวะ  มีกําลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า   240  แรงม้า   ระบายความร้อนด้วยนําเป็นเครืองยนต์
ดีเซลทีได้มาตรฐานไม่ตํากว่า   มอก.2315-2551
 1.5  เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า   6  เกียร์   เกียร์ถอยหลัง
ไม่น้อยกว่า  1   เกียร์
 1.6  ถังนํามันเชือเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า   200  ลิตร
 1.7  ใช้ระบบไฟฟ้า  24  โวลท์   มีแบตเตอรีชนิด   12  โวลท์   ขนาด
ความจุไม่ตํากว่า   65  แอมแปร์/ชัวโมง  จํานวน  2  ลูก
 1.8  ติดตังเครืองปรับอากาศ   นํายาแอร์ชนิด   R-134a
 1.9  มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร
2.  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย
 2.1  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย   มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  12  ลูกบาศก์
เมตร   และสามารถรับนําหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า   5,000
   กิโลกรัม
 2.2  พืนตู้บรรทุกขยะมูลฝอย   สร้างด้วยสแตนเลสแผ่นมีความหนาไม่
น้อยกว่า   4.5  มิลลิเมตร
 2.3  ผนังด้านข้าง   และผนังด้านบน   สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่
น้อยกว่า  3  มิลลิเมตร
 2.4  ผนังข้างด้านนอกติดตังกระดูกงูแบบเอียง   เพือเสริมความแข็งแรง
 2.5  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย   ผลิตจากโรงงานทีได้รับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ   ISO.9001  จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
 2.6  มีพืนทีสําหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย  - ขวาของตัวรถ
 2.7  ทีด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย   มีสวิทซ์
เตือน (BUZZER  SWITCH)  เพือแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ
 2.8  มีระบบเร่งเครืองยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน  โดยจะทําการเพิม
รอบของเครืองยนต์ในขณะทําการอัดขยะมูลฝอย   จนกระทังทําการอัด
ขยะมูลฝอยเสร็จสินแล้วจะทําการลดรอบของเครื
องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ
 2.9  ติดตังชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย   โดยทําการ
ล็อคและปลดล็อคด้วยกระบอกไฮดรอลิค

วันทีพิมพ์ : 6/12/2561  12:17:32 หน้า : 35/42



3.  ชุดอัดขยะมูลฝอย
 3.1  การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทํางานแบบกึง
อัตโนมัติ  (SEMI   AUTOMATIC)  ด้วย
ระบบ  HYDRAULIC    KICK – OUT  โดยใช้มือโยกสังการทํางานทีละ
สองขันตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้าง
ไว้   และเมือสุดจังหวะการทํางานของแต่ละขันตอนชุดวาล์วควบคุมการ
อัดขยะมูลฝอยจะทําการดีดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ  โดยชุดวาล์วควบคุม
การอัดมูลฝอยติดตังอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย
 3.2  การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์   โดยมี
รางรองรับการเคลือนทีของชุดใบอัดและใบสไลด์ทีผนังด้านในของชุดอัด
ขยะมูลฝอยทังสองข้าง   ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัด
จารบีหล่อลืนกันสึกหรอได้
 3.3  ส่วนของพืนรองรับขยะ   สร้างด้วยสแตนเลสแผ่นมีความหนาไม่
น้อยกว่า  4.5  มิลลิเมตร
 3.4  ผนังด้านข้าง   ชุดใบกวาด  สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อย
กว่า  4.5  มิลลิเมตร
 3.5  ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย    มีทีรองรับนําเสียจากการอัดขยะมูล
ฝอยสร้างด้วยสแตนเลสมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  150  ลิตร   พร้อมมี
วาล์วปิด – เปิดขนาดไม่น้อยกว่า  2  นิว    เพือระบายนําเสียทิง
 3.6  มีระบบป้องกันนําเสียรัวซึม   โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อ
ระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย
4.  ชุดคายขยะมูลฝอย
 4.1  ติดตังภายในตู้บรรจุขยะฝอย   แผงดันขยะมูลฝอยทํางานด้วยระบบ
ไฮดรอลิค   โดยกระบอกไฮดรอลิคทีใช้เป็น
แบบ  (TELESCOPIC  CYLINDER)  ไม่น้อยกว่า  3  ชัน  เพือทํา
การดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย
 4.2  แผ่นดันขยะมูลฝอยเมือถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะ
มูลฝอย   โดยไม่มีส่วนใดๆ  ยืนออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย
 4.3  แผ่นดันขยะ   สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า  4.5
  มิลลิเมตร
 4.4  ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย   และชุดควบคุมการคายขยะมูล
ฝอยติดตังอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ
 4.5  ชุดยกชุดอัดท้ายเพือเปิดดันขยะออกทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค
  กระบอกไฮดรอลิคชุดยกชุดอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูง   ได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   กระบอกไฮดรอลิคสําหรับ
อุตสาหกรรมทัวไป    มาตรฐานเลขที   มอก.975-2538   เพือความ
ปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ   โดยแนบใบอนุญาตแสดง
เครืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    เลขที   มอก.975-2538
   และหนังสือแต่งตังตัวแทนจําหน่ายมาแสดงในวันยืนซองเสนอราคา
 5.  ระบบปัมไฮดรอลิค
 5.1  เป็นแบบเกียร์ปัมชนิดใช้งานหนัก    เสือปัมทําด้วยเหล็กหล่อ   มีลูก
ปืนรองรับเพลาขับ   ได้รับกําลังขับเคลือนจากเครืองยนต์ของรถผ่าน
ระบบถ่ายทอดกําลังซึงต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์  (SIDE PTO.)  
 5.2  สามารถทําแรงดันสูงสุด  (MAX  PRESSURE)  ได้ไม่น้อย
กว่า  2,800   ปอนด์ / ตร.นิว
 5.3  ปริมาตรของปัมต่อการหมุน 1 รอบ   ไม่น้อยกว่า   50  ซีซี
 5.4  การเชือมต่อท่อไฮดรอลิค   ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิค
   (FLARE  COUPLING   OR  FLARE  FITTING)   เพือการรับ
แรงสันสะเทือนทีเกิดจากการเคลือนทีของรถยนต์ได้ดี
6.  การพ่นสีและตราหน่วยงาน
 6.1  ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ   ตามแต่หน่วยงานกําหนด
 6.2  การพ่นสีภายนอก   พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า   2
  ชัน   แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง   ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า   2  ชัน
 6.3  การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม  EPOXY   หรือ
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เทียบเท่าไม่น้อยกว่า   2  ชัน
7.  ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
 7.1  ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก    ติดตังสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผง
สัน
 7.2  ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย   ติดตังไฟฉุกเฉินแบบหมุน   จํานวน   2
  ดวง   เพือให้สัญญาณเตือนเมือมองจากด้านท้าย
8.  เครืองมือและอุปกรณ์ประจํารถ
 8.1  เครืองมือซ่อมบํารุงประจํารถ  จํานวน  1  ชุด   บรรจุในกล่อง
โลหะ   ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 8.2  เครืองมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ  จํานวน  1  ชุด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี หน้า 150)

งานบําบัดนําเสีย รวม 609,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในเขตพืนที  อบต.บางใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในเขต
พืนที  อบต.บางใหญ่  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  100)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการนําเสียในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการนําเสีย
ในชุมชน   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  111)

งบลงทุน รวม 459,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 459,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกบ่อบําบัดนําเสียหมู่บ้านอาสาเฮาส์  หมู่ที  5 จํานวน 261,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกบ่อบําบัดนําเสียหมู่บ้านอาสาเฮาส์  หมู่
ที  5  จํานวน  1  งาน  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใหญ่)   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  112)
โครงการซ่อมแซมฝาท่อพักนําภายในหมู่บ้านอาสาเฮาส์  หมู่ที  5 จํานวน 198,000 บาท
โครงการซ่อมแซมฝาท่อพักนําภายในหมู่บ้านอาสาเฮาส์  หมู่ที 5  ปริมาณ
งานจํานวน  21  ฝา  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใหญ่)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  112)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  118)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  หน้า  118)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
สตรี   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  128)

โครงการรณรงค์และป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก  และสตรี  ในเขต อบต. จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันการละเมิดสิทธิ
เด็ก  และสตรี  ในเขต อบต.  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  127)

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกียวกับระบอบประชาธิปไตย  และปก
ป้องสถาบัน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกียวกับ
ระบอบประชาธิปไตย  และปกป้องสถาบัน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  หน้า  128)

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  128)

โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุน สินค้า OTOP จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมสนับ
สนุน สินค้า OTOP  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  123)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนืองในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี   หน้า 135  )

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินต่อต้านยาเสพติด จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถินต่อต้านยาเสพ
ติด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  104)

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตําบลบางใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬามวลชนตําบลบาง
ใหญ่)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี   หน้า  104)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตักบาตรพระร้อยแปด จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตักบาตรพระร้อยแปด  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี   หน้า  134)

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี   หน้า  135)

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  134 )
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โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  133 )

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเทียว  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  120)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 669,000 บาท
งบลงทุน รวม 669,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 669,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณบ่อบําบัดนําเสีย  หมู่ที  5 จํานวน 406,000 บาท
เพือจ่ายเป็นก่อสร้างลานแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณบ่อบําบัดนําเสีย  หมู่
ที  5  จํานวน  1  แห่ง  ขนาดพืนที 1,019.50  ตารางเมตร  (ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  97)
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสะเทิน   หมู่ที  3 จํานวน 263,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองสะเทิน  หมู่ที 3   จํานวน 1
  แห่ง  ขนาดสะพานกว้าง  2.40  เมตร  ยาว  15.00  เมตร  หรือให้ได้
พืนทีไม่น้อยกว่า  36.00  ตารางเมตร   
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  หน้า  92)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 1,375,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวย  นําใส จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวย  นําใส  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  หน้า  113)

โครงการอนุรักษ์  ฟืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์  ฟืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  117)
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  116)

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
เครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพก
พา  จํานวน  1  เครือง  ราคา  25,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีเครืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
- มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
- บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทาง
ได้ 200 เส้นทาง
- บันทึกข้อมูลพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
- มีแผนทีประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตําแหน่งสถานทีสําคัญไม่น้อย
กว่า 500,000 ตําแหน่ง
- มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ
- มีพอร์ตสําหรับเชือมต่อกับเครืองคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port 
แบบ High-Speed
ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  หน้า  150)  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,901,400 บาท
งบกลาง รวม 11,901,400 บาท
งบกลาง รวม 11,901,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 410,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม  พ.ศ.2533  ในอัตราร้อยละ  5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  อบต.บาง
ใหญ่  จํานวน 975 คน ๆ ละ 360 บาท/คน/ปี (ประชาชนออม 1
 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ  1  ส่วน  และรัฐบาล  1
  ส่วน  ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.4/ว
 2502  ลงวันที  20  สิงหาคม  2553  )  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  110)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,065,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใหญ่  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,363,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใหญ่  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใหญ่  จํานวน  2  คนคน
ละ  500.-บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึน  หรือจํา
เป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก   ที  มท 0313.4/ว 667  ลงวันที  12  มีนาคม  2545  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท  0808.2/ว 4072 ลงวันที  15  กร
กฏาคม   2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2 / ว
 3215 ลงวันที  6  มิถุนายน  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ  ของ อบต.บางใหญ่ได้แก่
1.  เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบล (สปสช.)  จํานวน  240,000
.-บาท   เพือสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  110)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 460,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
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