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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

งบบุคลากร 5,396,800 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 1,832,900 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งานบรหิารทั่วไป 7,622,090 บาท

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม
อ ำเภอ เมืองเพชรบรีุ   จังหวัดเพชรบรีุ

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,200 บำท
ค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 3 คน เงินค่ำตอบแทนเลขำนกุำร/ที่
ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เปน็ไปตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน  เงินค่ำตอบแทน นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  และเลขำนกุำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554 แก้ไข
เพิม่เติมถึง(ฉบบัที่ 2 )พ.ศ.2557

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,200 บำท
    เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนต ำแหนง่นำยก /รองนำยก จ ำนวน 3 คน เปน็ไปตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน  และค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล   รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลขำนกุำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และ
เลขำนกุำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่เติมถึง            
 (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 428,100 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนนำยกรองนำยก  จ ำนวน 3 คน

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

86,400 บำท

  เปน็ค่ำตอบแทนเลขำนกุำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เปน็ไปตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  เลขำนกุำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนกุำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนกุำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
2554 แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบบัที่ 2พ.ศ.2557
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เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,563,900 บาท
เงินเดือนพนักงำน 2,244,000 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,234,000 บำท
เพือ่จ่ำยเปน็เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เปน็ไปตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนกุำร
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และเลขำนกุำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2554แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบบัที่ 2) 2557

เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่งใหแ้ก่ปลัด อบต
รองปลัดอบต. หวัหน้ำส ำนักปลัดอบต.  จ ำนวน 3 อัตรำ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,059,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ
เงินประจ ำต ำแหน่ง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 7 อัตรำ
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 7,200 บำท

ค่าตอบแทน 127,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวใหแ้ก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ ำนวน 8 อัตรำ

งบด าเนินงาน 2,129,500 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป  จ ำนวน 8 อัตรำ

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 85,700 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเบี้ยประชุม คณะกรรมกำร  กรรมกำรอื่น  ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยก ำหนด

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปน็กรณีพิเศษใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง และผู้มีสิทธิเบกิ
ได้ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

ค่ำเบี้ยประชุม 15,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรใหแ้ก่
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ำเช่ำบำ้น 72,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 70,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรของพนักงำนส่วนต ำบล   ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยก ำหนด

ค่าใช้สอย 1,222,500 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเช่ำบำ้นใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบกิจ่ำยได้ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยที่ก ำหนด

เงินช่วยเหลือบตุร 15,000 บำท

ค่ำรับรอง ค่ำอำหำร  ค่ำเคร่ืองด่ืม  ค่ำของขวัญ  ค่ำพิมพ์เอกสำร 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเล้ียงรับรองทั้งค่ำบริกำรด้วยและค่ำใช้จ่ำย
อื่น ซ่ึงจ ำเปน็ต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองเพื่อค่ำรับรองในกำร
ต้อนรับบคุคล หรือคณะบคุคลที่ไปนิเทศงำน  ตรวจงำน หรือเย่ียมชม
หรือทศันศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง       ซ่ึงร่วมต้อนรับ
บคุคลหรือคณะบคุคล ค่ำเล้ียงรับรอง   ค่ำอำหำร  เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ
เคร่ืองใช้ในกำรเล้ียงรับรองและค่ำบริกำรอื่น  ๆ ซ่ึงจ ำเปน็ต้องจ่ำยที่
เกี่ยวกับกำรเล้ียงรับรองในกำรประชุมตำมข้อ ทั้งนี้ใหร้วมถึงผู้เข้ำร่วม
ประชุมอื่นๆ และเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องซ่ึงเข้ำร่วมประชุม

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำท ำของ  ค่ำเย็บหนังสือ  เข้ำปกร่ำง
แผนพัฒนำทอ้งถิ่น  ร่ำงข้อบญัญัติ  ข้อบญัญัติ  ค่ำธรรมเนียม   ค่ำจ้ำง
เหมำต่ำงๆ เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร ฯลฯ ที่เข้ำหมวดรำยจ่ำยของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 15,000 บำท
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ค่ำใช้จ่ำนในกำรเดินทำงไปรำชกำร 280,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเล้ียงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณทำ่อำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบนิ ค่ำลงทะเบยีนต่ำงๆ  ของผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยฯลฯ
เปน็ไปตำมมำตรำ 85 แหง่พ.ร.บสภำต ำบลและองต์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที ่7 )พ.ศ.2562
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที4่)     พ.ศ.
2561 ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที4่) พ.ศ.2561

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ัง นำยก อบต. สมำชิกสภำ อบต. 250,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง นำยกอบต.และสมำชิกสภำอบต. 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำปำ้ยโครงกำรค่ำปำ้ยประชำสัมพันธ์  ค่ำหบี
บตัร วัสดุอุปกรณืในกำรเลือกต้ัง  ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำร
เลือกต้ังประจ ำอบต.ค่ำตอบแทนกรรมกำรเลือกต้ังค่ำตอบแทน
ผู้อ ำนวยกำรเลือกต้ังประจ ำอบต. ค่ำตอบแทนนำยอ ำเภอ ค่ำตอบแทน
นำยทะเบยีนอ ำเภอ ค่ำวิทยำกรในกำรอบรมเจ้ำพนักงำนงำน
ผู้ด ำเนินกำรเลือกต้ังประจ ำหน่วยเลือกต้ังค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
ผู้อ ำนวยกำร/กรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่รักษำปลอดภัยประจ ำหน่วย
เลือกต้ัง  ค่ำจัดพิมพืบญีชีรำยชื่อผู้มีสืทธิเลือกต้ัง  ค่ำจัดพิมพ ์รำยชื่อผู้
มีสิทธิเลือกต้ัง  ค่ำเช่ำเต๊น ค่ำขนส่งหบีบตัรและอุปกรณ์  ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดสถำนที่และท ำควำมสะอำด ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยวีดีโอ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเปน็ สำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร  เปน็ไปตำม
พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 มำตรำ  58 แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)    หน้ำ 100
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โครงกำรจัดเวทปีระชำคมเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำทอ้งถิ่น (ประชำคมหมู่บำ้น)

5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดเวทปีระชำคมเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น    เช่นค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำปำ้ยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเปน็ในกำรจัด
ประชำคม ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร ปรำกฏใน
แผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่95 

โครงกำรจัดกิจกรรมงำนรัฐพิธี งำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ
นำงเจ้ำพระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน

30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรจัดกิจกรรมงำนรัฐพิธี งำน
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ  3 
มิถุนำยน โดยจ่ำยเปน็ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่พร้อมผูกผ้ำบน
เวท ี  จัดดอกไม ้     จัดโต๊ะหมู ่โพเดียมหน้ำเวท ี  ค่ำเช่ำเวทพีร้อม
เคร่ืองเสียงและติดต้ังไฟฟ้ำประดับงำน  จัดซ้ือน้ ำด่ืม จัดซ้ือของขวัญ
ของที่ระลึก ค่ำเช่ำเต็นท ์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ้ ทกุรำยจ่ำยสำมำรถถัวจ่ำยได้
ทกุรำยกำร  ปรำกฏใน แผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้ำที ่101 ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรเพื่อส่งเสริมบรูณำกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ทอ้งถิ่น(ประชำคมต ำบล)

2,500 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดเวทปีระชำคมเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น  ประชำคมต ำบล  
เช่นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆ ค่ำปำ้ยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเปน็ใน
กำรจัดประชำคม ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร ปรำกฏใน
แผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่96
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปหีลวง 12 สิงหำคม

30,000 บำท

 เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิต์ิ พระบรมรำชินนีำถ พระบรมรำชชนนพีนัปหีลวง12 สิงหำคม  โดยจ่ำย
เปน็ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำจัดสถำนทีพ่ร้อมผูกผ้ำบนเวที    จัดดอกไม ้    โต๊ะหมู ่ โพ
เดียมหนำ้เวที  ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำเวทพีร้อมเคร่ืองเสียง  ค่ำของขวัญของทีร่ะลึก ค่ำ
จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ติดต้ังไฟฟำ้ประดับงำน ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำเต็นท ์ค่ำเช่ำเก้ำอี้   
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  สำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง
นกักีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
ปรำกฏแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)   หนำ้ที่ 101

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพวรำงกูร 28 กรกฎำคม

30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร   28 
กรกฎำคม โดยจ่ำยเปน็ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่พร้อมผูกผ้ำบน
เวท ี  จัดดอกไม ้     จัดโต๊ะหมู ่โพเดียมหน้ำเวท ี  ค่ำเช่ำเวทพีร้อม
เคร่ืองเสียงและติดต้ังไฟฟ้ำประดับงำน  จัดซ้ือน้ ำด่ืม จัดซ้ือของขวัญ
ของที่ระลึก ค่ำเช่ำเต็นท ์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ้ ทกุรำยจ่ำยสำมำรถถัวจ่ำยได้
ทกุรำยกำร  ปรำกฏใน แผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้ำที ่101 ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
 

โครงกำรส่งเสริมกำรบริกำรจัดกำรที่ดีคุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจ
พอเพียง

180,000 บำท

เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำใช่จ่ำยโโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเศรษฐกิจ  เช่น 
ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่กั ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเคร่ืองด่ืม  ค่ำ
จัดท ำปำ้ยโครงกำร  ค่ำจ้งเหมำรถปรับอำกำศ  วัสดุ อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเปน็  ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร 
 - เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหนำ้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557
 -ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหนำ้ทีท่อ้งถิน่(แก้ไขถึงปจัจุบนั)
 -เปน็ไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนำ้ที่ 104
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รวม
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โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้ด้ำนกฎหมำยคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ 
พนักงำนส่วนต ำบล ประชำชนต ำบลนำพันสำม

10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมใหค้วำมรู้ด้ำนกฎหมำยคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล ประชำชนต ำบลนำพันสำม 
เช่นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำปำ้ยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเปน็ทกุรำยกำร
สำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร   
ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที1่03
เปน็ไปตำมพรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที ่7)  พ.ศ.2562 มำตรำ 67(9)

โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล ผู้แทนชุมชน

250,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล ผู้แทนชุมชน  
เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำง     
ค่ำเคร่ืองด่ืม  ค่ำจัดท ำปำ้ยโครงกำร  ค่ำจ้งเหมำรถปรับอำกำศ  วัสดุ 
อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเปน็  ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุ
รำยกำร 
 - เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557
 -ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น(แก้ไขถึงปจัจุบนั)
 -เปน็ไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่104

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุส ำนักงำนและอุปกรณ์ต่ำงๆที่จ ำเปน็ต้องใช้ใน
ส ำนักงำน

ค่าวัสดุ 365,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 70,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่นโต๊ะ  เก้ำอี ้รถยนต์ส่วนกลำง  
รถจักรยำนยนต์  กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดชื้อตลับลูกปนื โซ่รถจักรยำนยนต์                  
สเตอร์ผ้ำเบรก  ยำงนอกยำงใน อื่นๆที่จ ำเปน็ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุงำนบำ้นงำนครัว เคร่ืองใช้ส ำนักงำน เช่น แปรง 
ไม้กวำด ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 25,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ฯลฯ ส ำหรับกิจกำรของอบต.

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 10,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือชุด เคร่ืองแต่งกำยที่ใช้ในภำรกิจของอบต.นำ
พันสำม อื่นๆที่มีควำมจ ำเปน็ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ล้ำงอัดขยำยรูป   ปำ้ย
ประชำสัมพันธ์  แผ่นพับ อื่นๆ ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดชื้อวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับรถยนต์
ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์ อื่นๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 40,000 บำท
  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำน้ ำประปำที่ใช้ในอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำพันสำม และที่ใช้น้ ำประปำในภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำพันสำม

ค่ำไฟฟ้ำ 300,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำไฟฟ้ำในภำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำ
พันสำมและไฟฟ้ำสำธำรณะ กล้องวงจรปดิ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำ
พรม 

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิส อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค 415,000 บาท
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งบลงทุน 55,790 บาท
ค่าครภัุณฑ์ 55,790 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 60,000 บำท

ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตรำยเดือน 
ค่ำบริกำรพื้นฐำนที่บนอินเตอร์เน็ต

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำโทรศัพทท์ี่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร

ตู้กรองน้ ำด่ืมระบำยน้ ำร้อน-น้ ำเย็น(แบบต้ังพื้น)25000 บำท 25,000 บำท

ตู้กรองน้ ำด่ืมระบบน้ ำร้อน-น้ ำเย็น(แบบต้ังพื้น) รำคำ 25,000บำท
คุณลักษณะ
-ควำมจุถังเก็บ น้ ำร้อน 1.5-1.8 ลิตร /น้ ำเย็น 12 ลิตร
-น้ ำหนักผลิตภัณฑ์ 26 Kg
-ขนำดผลิตภัณฑ์(mm) 400(ก)?415(ย)?1130(ส)
-กำรควบคุมควำมเย็น 5-15?
-กำรควบคุมควำมร้อน 70-90?

ตู้เหล็ก แบบ2 บำนคูณลักษณะ
-มีมือจับชนิดบดิ
-แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
-คุณสมบติัตำมมำตรำฐำน ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(มอก.)

ครุภัณฑ์งำนบำ้นงำนครัว

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตู้เหล็ก 5,500 บำท
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จ ำนวน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 1 25,290 บำท
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส ำหรับงำนประมวลผล  แบบที่ 1 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 
นิว้) รำคำ 22000บำท
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำ พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้
ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกนั ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือดีกว่ำ ดังนี ้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 
GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 GB หรือ
 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร
แสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
–มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจดัเกบ็ข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์ - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หน่วย
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA รำคำ 2,500 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน
 - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ  800 VA (480 Watts)
 - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
อปุกรณ์เน็ตเวิร์คไร้สำย รำคำ 790 บำท
คุณลักษณะพื้นฐำน
-สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE802.11b
-สำมำรถท ำงำนที่คล่ืนควำมถี่ 2.4-2.4835 GHz

-สำมำรถเข้ำรหัสข้อมูลตำมมำตรฐำน WPA และ WPA2 ได้เป็นน้อยกว่ำ



วันที่พมิพ ์: 2/9/2562  09:40:49

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รำยจ่ำยอื่น 20,000 บำท

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยใหแ้ก ่อบต. ไร่ส้ม  ตำมโครงกำรศูนย์ประสำนกำรปฏิบติกำร
ร่วม  และอ ำนวยควำมสะดวกของประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นระดับอ ำเภอเมืองเพชรบรีุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2563(
ด ำเนินกำรได้ต่อเมื่อได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร) ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เงนิอุดหนุน 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินแบบส ำรำจควำมพึงพอใจในกำร
บริหำรงำน อบต. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรและประเมินผลค่ำ
วิเครำะหข์้อมูล  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเปน็

งบเงนิอุดหนุน 20,000 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 3 อัตรำ ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 10,700 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,243,220 บาท
เงินเดือนพนักงำน 874,320 บำท

งานบรหิารงานคลัง 1,682,220 บาท
งบบุคลากร 1,243,220 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงำนจ้ำงที่มีอยู่ในสังกัด จ ำนวน 2 
อัตรำ  งบด าเนินงาน 439,000 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่งใหแ้ก่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จ ำนวน 1 
อัตรำ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 316,200 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆ ใหแ้ก่พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 2 อัตรำ  

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินค่ำตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ
ใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  และผู้มีสิทธ์ิ  

ค่าตอบแทน 158,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 20,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรใหแ้ก่
พนักงำนที่ปฏิบติังำนนอกเวลำ 

ค่ำเช่ำบำ้น 96,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 75,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล  ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  

ค่าใช้สอย 186,000 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเช่ำบำ้นใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบกิจ่ำย ได้
ตำมระเบยีบที่ก ำหนด

เงินช่วยเหลือบตุร 32,000 บำท

โครงกำรประชำสัมพันธ์เร่งรัดจัดเก็บภำษี 6,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำปำ้ยประชำสัมพันธ์  ค่ำดวงตรำไปรษณี
ยำกร และทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำรอยู่ในแผนพัฒนำ
ทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้ำที ่ 106

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 25,000 บำท
เพื่อจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ เกี่ยวกับกำร
ปฏิบติัรำชกำร ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบล
และค่ำเบี้ยเล้ียงเดินทำง  ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆฯลฯ 
ในกำรเดินทำงหรือไปในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของพนักงำนส่วน
ต ำบลและลูกจ้ำง 

เพื่อเปน็ค่ำจ้ำงเหมำท ำของ   จ้ำงเหมำต่ำงๆ เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 
ฯลฯ ที่เข้ำหมวดรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้แก่คณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและปฏิบติังำน
ด้ำนกำรพัสดุ

10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ้ำยในกำรอบรมใหค้วำมรู้  ค่ำวิทยำกร  ค่ำ
เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆ เทำ่ที่จ ำเปน็  ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้ อยู่ในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้ำที ่99
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อใหส้ำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ ค่ำบ ำรุงทรัพย์สิน เปน็ต้น

โครงกำรพัฒนำแผนที่ภำษีและทรัพย์สิน 50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมใหค้วำมรู้  ค่ำวิทยำกร  ค่ำ
เคร่ืองด่ืม  วัสดุ  อุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆเทำ่ที่จ ำเปน็ ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้  อยู่ในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่106

เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น ผงหมึก  แผ่นดิสก ์ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
คอมพวิเตอร์ 

ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท

เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำวัสดุส ำนกังำนและอุปกรณ์ต่ำงๆ ทีจ่ ำเปน็ต้องใช้ในส ำนกังำน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

ค่าวัสดุ 90,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

ค่าใช้สอย 20,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 40,000 บาท

40,000 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กิดขึน้ ฯลฯ 

โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับกำรปอ้งกันภัยแก่ประชำชน 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับกำรปอ้งกัน
ภัยแก่ประชำชน เช่น ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำอำหำร
กลำงวัน อำหำรว่ำงเคร่ืองด่ืม ค่ำปำ้ยโครงกำร  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จ ำเปน็ สำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร  ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น    
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที7่2       

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศของ อปพร. 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ เกี่ยวกับกำรปฏิบติั
รำชกำรส ำหรับสมำชิก อปพร. และผู้ทีไ่ด้รับกำรอนญุำตและมีค ำส่ังใหไ้ปปฎิบติั
รำชกำรใหก้ับทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีเ่กิดขึน้ในกำรเดินทำง  ปรำกฏในแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
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โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ อปพร. ในกำรปอ้งกันภัย
และฝึกซ้อมแผน

5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่อปพร. ในกำรปอ้งกันภัยและฝึกซ้อมแผน เช่น ค่ำ
วิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำ
ปำ้ยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเปน็ ฯลฯ ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่ 72  

งบบุคลากร 605,000 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 605,000 บาท

เพื่อกำรจัดซ้ือเคร่ืองแต่งกำย  อปพร.ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

แผนงานการศึกษา
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 855,000 บาท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท
วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 250,000 บาท
ค่าตอบแทน 35,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่ง ใหแ้ก่ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 

เงินเดือนพนักงำน 563,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 อัตรำ 

เงินช่วยเหลือบตุร 5,000 บำท
  เพื่อจ่ำยเปน็เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรของพนักงำนส่วนต ำบลตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรใหแ้ก่
พนักงำนที่ปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทน
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รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 15,000 บำท
ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล เพื่อเปน็ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำเคร่ืองด่ืม  ค่ำของขวัญ  ค่ำพิมพ ์ เอกสำร   
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องในกำรรับรองรวมทั้งค่ำบริกำรที่จ ำเปน็ต้องจ่ำย
เกี่ยวกับกำรรับรอง   หรือต้อนรับบคุคล   ตณะบคุคล  ที่มำนิเทศ
ตรวจงำนเย่ียมชม  หรือทศันศึกษำดูงำน  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนรำยเดือน  จ้ำงเหมำท ำประตูกระจก
บำนเล่ือน  ค่ำจ้ำงเหมำท ำปำ้ยต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำพิมพ์สติกเกอร์ซีทรู  
พร้อมติดต้ัง  ค่ำจ้ำงเหมำท ำสนำมเด็กเล่น 
 ค่ำจ้ำงเหมำทบุบอ่ทรำย  ค่ำจ้ำงเหมำเทปนูรอบอำคำร  ค่ำจ้ำงเหมำ
ติดต้ังหลังคำ  พร้อมกันสำด  ค่ำติดต้ัง  บริกำรอินเตอร์เน็ต  ควำมเร็ว
สูงใยแก้วน ำแสง

ค่าใช้สอย 195,000 บาท
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อใหส้ำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ  รถบรรทกุน้ ำ     รถเครน  
หอกระจำยข่ำว ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ)

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เกี่ยวกับกำรปฏิบติั
รำชกำร  และค่ำเบี้ยเล้ียงเดินทำง  ค่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆในกำร
เดินทำงไปรำชกำรปฏิบติัรำชกำรส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำน
จ้ำงและค่ำเบี้ยเล้ียง  ค่ำเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำที่พัก  และค่ำใช้จ่ำย
อื่นที ่เกิดขึ้นในกำรเดินทำง  ค่ำลงทะเบยีนต่ำงๆ  ของพนักงำนส่วน
ต ำบล  พนักจ้ำง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย   (ปรำกฏตำมแผนงำน
กำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ)

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
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ค่าวัสดุ 20,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 3,279,600 บาท
งบบุคลากร 984,600 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นผงหมึก  แผ่นดิสก ์ 
โปรแกรมต่ำงๆ ฯลฯ

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุงำนบำ้นงำนครัว  เคร่ืองใช้ส ำนักงำน เช่นเคร่ือง
ท ำน้ ำร้อน  ผ้ำคลุมเก้ำอี ้ ผ้ำคลุมโต๊ะ  อื่นๆที่จ ำเปน็

เพื่อจ่ำยเปน็เงินค่ำวิทยฐำนะช ำนำญกำร คนละ 3500 บำทต่อเดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 300,000 บำท

    เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่ครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 2 อัตรำ
เงินวิทยฐำนะ 84,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 984,600 บาท
เงินเดือนพนักงำน 588,600 บำท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพื่มค่ำครองชีพของพนักงำนจ้ำงส่วนต ำบลจ ำนวน 2 
อัตรำ

งบด าเนินงาน 1,330,000 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จ ำนวน 2 อัตรำ

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเปน็เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรของพนักงำนส่วนต ำบล ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                               
                  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ 
เกี่ยวกับกำรปฏิบติัรำชกำร  และค่ำเบี้ยเล้ียงเดินทำง  ค่ำที่พัก และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆในกำรเดินทำงไปรำชกำรปฏิบติัรำชกำรส ำหรับครูและ
พนักงำนจ้ำงและค่ำเบี้ยเล้ียง  ค่ำเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำที่พัก  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที ่เกิดขึ้นในกำรเดินทำง  ค่ำลงทะเบยีนต่ำงๆ  ของพนักงำน
ส่วนต ำบล  พนักจ้ำง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย

20,000 บำท

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร                                                     
                เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนรำยเดือน  จ้ำงเหมำท ำ
ประตูกระจกบำนเล่ือน  ค่ำจ้ำงเหมำท ำปำ้ยต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำพิมพ์สติก
เกอร์ซีทรู  พร้อมติดต้ัง  ค่ำจ้ำงเหมำท ำสนำมเด็กเล่น ค่ำจ้ำงเหมำทบุบอ่
ทรำย  ค่ำจ้ำงเหมำเทปนูรอบอำคำร  ค่ำจ้ำงเหมำติดต้ังหลังคำ  พร้อมกัน
สำด  ค่ำติดต้ัง  บริกำรอินเตอร์เน็ต  ควำมเร็วสูงใยแก้วน ำแสง

20,000 บำท

ค่าใช้สอย 650,000 บาท

โครงกำรเพิ่มทกัษะภำษำอังกฤษ 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมเพิ่มทกัษะภำษำอังกฤษ ของเด็ก
ในเขตต ำบลนำพันสำม ระดับ ป.1 -ป.6 เช่นค่ำตอบแทนผู้มี
ประสบกำรณ์สอนด้ำนภำษำอังกฤษ ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง 
และเคร่ืองด่ืม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆสำมำรถทั่วจ่ำยได้
ทกุรำยกำร  เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2557 เปน็ไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้ำที ่83 

โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชำติ 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชำติ เช่น ค่ำของ
รำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที ่ค่ำเช่ำเวทพีร้อมติดต้ัง ค่ำเช่ำ
บริกำรเคร่ืองขยำยเสียง ค่ำเช่ำเต็นทพ์ร้อมติดต้ัง ค่ำเช่ำเก้ำอี ้ค่ำจัดซ้ือ
น้ ำด่ืม   ค่ำอำหำร  และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆ
แผนพัฒนำหำ้ป ี(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่82ล ำดับที ่1 
เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำนกำรแข่งขันกีฬำ และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559



วันที่พมิพ ์: 2/9/2562  09:40:49

จ ำนวนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำส ำหรับเปน็ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรศึกษำ

400,000 บำท
     ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำพรม
        1.ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำพรม  ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กดอนมะขำมช้ำง   คนละ 20บำท จ ำนวน 245 วัน  เปน็เงิน 
400,000บำท แผนพัฒนำทอ้งถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่ 
84     วิธีกำรขั้นตอนในกำรเบกิหกัผลักส่งเข้ำบญัชีเงินฝำก ธนำคำร
ในนำมของสถำนศึกษำใหป้ฏิบติัตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 
หนังสือด่่วนที่สุดที ่มท. 0893.2/ว1918 ลว 16 มิ.ย. 2562  และ
หนังสือด่วนที่สุดที่มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที ่22 มีนำคม 
เปน็ไปตำมแแผนพัฒนำของอปท.หำ้ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่
94 ล ำดับที ่7
    2ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (รำยหวั ) ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดนำพรม และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอนมะขำมช้ำง  ต้ัง
ไว้ 136,000บำท เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน อัตรำคนละ 
1,700 
 บำท/ป ี เปน็เงิน 145,000บำท วิธีกำรขั้นตอนในกำรเบกิหกัผลักส่ง
เงินเข้ำบญัชีเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมของสถำนศึกษำให้
ปฏิบติัตำมหนังสือ กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่มท. 0893.2/ว
1918 ลว 16 มิ.ย. 2552 และหนังสือด่วนที่สุดที่มท. 0893.3/ว 
1658 ลงวันที ่22 มีนำคม เปน็ไปตำมแแผนพัฒนำของอปท.ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564) หน้ำที ่84ล ำดับที ่7
  3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดนำพรม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำ้นดอนมะขำมช้ำง  ค่ำ
หนังสืออัตรำคนละ คนละ200บำท/ ป ีค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคน
ละ 200 บำท/ ป ี ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียนอัตรำละ 300 บำท / ป ีค่ำ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอัตรำคนละ 430 บำท / ป ีโดยจัดสรรส ำหรับ
เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5ป)ีในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
ด่วนที่สุด ที่มท.0893.2/ว1918 ลงวันที ่16 มิถุนำยน 2542
 4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำพรม 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำ้นดอนมะขำมช้ำง ต้ังไว้ 8,000บำทเพื่อจ่ำย
เปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศูนย์วัดนำ
พรม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอนมะขำมช้ำง จ ำนวน 4 คน คนละ 
2,000 บำท เปน็เงิน 8,000บำท



วันที่พมิพ ์: 2/9/2562  09:40:49

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมเรียนรู้ประวัติศำสตร์ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี เช่นค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร  เคร่ืองด่ืม  ค่ำจ้ำงเหมำรถปรับอำกำศ 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหนำ้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
เปน็ไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) หนำ้ที่ 87

โครงกำรอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้ำง 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย โครงกำรอบรมเพิ่มทกัษะภำษำอังกฤษส ำหรับ
เด็กปฐมวัย ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง และ
เคร่ืองด่ืม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆสำมำรถทั่วจ่ำยได้ทกุ
รำยกำร  เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.
2557 เปน็ไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 85

โครงกำรอบรมเรียนรู้ประวัติศำสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี 60,000 บำท

โครงกำรอบรมเพิ่มทกัษะภำษำอังกฤษส ำหรับเด็กปฐมวัย 40,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยวัสดุส ำนักงำนและอุปกรณ์ต่ำงๆที่จ ำเปน็ต้องใช้
ในส ำนักงำน  เช่น ปำกกำ  ดินสอ  ฯลฯ

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพื่อใหส้ำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ  ค่ำซ่อมครุภัณฑ์ต่ำงๆ  ค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ค่าวัสดุ 615,000 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้ำง  เช่นค่ำ
วิทยำกร  ค่ำอำหำร  เคร่ืองด่ืม  ค่ำจ้ำงเหมำรถปรับอำกำศ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 เปน็ไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำที ่83

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุงำนบำ้นงำนครัว  เคร่ืองใช้ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก เช่นแปรง ไม้กวำด  แก้วน้ ำจำน  น้ ำล้ำงจำน น้ ำด่ืม  เตียงผ้ำตำ
ข่ำยค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
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ค่าสาธารณูปโภค 55,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 25,000 บำท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 565,000 บำท
ค่ำอำหำรเสริมนม  ส ำหรับโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน(สพฐ)ในเขคต ำบลนำพันสำม รวม 425000บำทเพื่อจ่ำยเปน็
ค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริมนม(นม) แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบำล และป.1-ป.6 
ของโรงเรียนวัดนำพรม และโรงเรียนบำ้นดอนมะขำมช้ำง อัตรำ
7.37 บำท จ ำนวน 260วันส ำหรับศูนย์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ค่ำจัดซ้ือตู้ยำ 1,000 บำท

งบลงทุน 65,000 บาท
ค่าครภัุณฑ์ 65,000 บาท

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 15,000 บำท
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 15,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือโต็ะพร้อมเก้ำอี ้ 6 ที่นั่ง ขนำดโต้ะ 60 
X60120X50  เก้ำอื้ขนำด 30 X30X58 ช.ม. มีพนักพิง จ ำนวน 
4 ชุด

ครุภัณฑ์งำนบำ้นงำนครัว

จัดซ้ือตู้เหล็ก ขนำด 2 บำน
1มีมือจับชนิดบดิ
2. มีแผ่นปรับระดับ 3 ระดับ
3 มีคุณสมบติัตำมมำตรฐำน อุตสำหกรรม 
จ ำนวน 2 ตู้ 

ค่ำจัดซ้ือโต๊ะและเก้ำอี้ส ำหรับเด็กนักเรียน ศพด. 24,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือตู้ยำ จ ำนวน 1 ใบ
ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก 10,000 บำท

ค่ำจัดซ้ือตู้เย็น 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือตู้เย็นขนำด 9 คิวบกิฟุตเปน็รุ่นที่ได้รับฉลำก
ประสิทธิภำพ เบอร์ 5 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย 
จ ำนวน 2 ตู้
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เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 900,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 900,000 บาท
เงนิอุดหนุน 900,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 160,000 บำท
  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์ตอบแทน
อื่นกรณีพิเศษใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  และผู้มีสิทธิเบกิ
ได้   ค่ำตอบแทนกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง  อัตรำค่ำตอบแทน  
และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของอำสำสมัครบริบำลทอ้งถิ่นขององต์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น   ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วย
อำสำสมัครบริบำลทอ้งถิ่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและกำรเบกิ
ค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562   และ เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปน็เงินรำงวัลประจ ำป ีแก่พนักงำนส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็กรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปน็เงินรำงวัลประจ ำป ีแก่พนักงำนส่วนทอ้งถิ่นให้
เปน็รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 6

งบด าเนินงาน 360,000 บาท
ค่าตอบแทน 160,000 บาท

อุดหนุนส ำหรับเปน็ค่ำอำหำรกลำงวัน โรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นบำนต ำบลนำพันสำม เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำ
ใช่จ่ำยอำหำรกลำงวันแก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6 
โรงเรียนวัดนำพรม โรงเรียนบำ้นดอนมะขำมช้ำง อัตรำ คนละ 20
บำท จ ำนวน 200 วัน ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 540,000 บาท

โครงกำรบรูณำกำรร่วม อสม.ร่วมใจหว่งใยสุขภำพประชำชน 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบรูณำกำรร่วม อสม. ร่วมใจหว่งใย
สุขภำพประชำชน เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำปำ้ยประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร 
ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆสำมำรถถัวจ่ำยทกุ
รำยกำร ปรำกฏตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ  64 

ค่าใช้สอย 170,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 35,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่ำ
วิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจัดซ้ือทรำยอเบท  น้ ำยำพ่นปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก ค่ำน้ ำมันพ่นหมอกควัน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเปน็ ทกุ
รำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 
หน้ำท ี64 เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 มำตรำ 
67 (2)

โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบำ้ 45,000 บำท
เพื่อด ำเนินกำร ปอ้งกัน  และควบคุมโรคพิษสุนัขบำ้   โดยกำรจัดซ้ือ 
อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น วัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบำ้ เข็มฉีดยำ สล้ิง  ถุง
มือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที ่7  พ.ศ.2562 มำตรำ
67(3) ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่64 

โครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย ในโครงกำรดังกล่ำว เช่น ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง  เอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม สำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบ พ.ศ 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที ่7 
พ.ศ.2562 มำตรำ 67 (2) ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)    หน้ำที ่81

โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันโรคเอดส์ (รักปลอดภัยอย่ำไว้ใจเอดส์) 10,000 บำท
เพื่อเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ปอ้งกันโรคเอดส์  (รักปลอดภัยอย่ำ
ไว้ใจเอดส์) เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง  
เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเปน็ สำมำรถถัวจ่ำย
ทกุรำยกำร เปน็ไปตำมพรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบบัที ่7 พ.ศ.2562 มำตรำ 67(3)
ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่65
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โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด 10,000 บำท
เพื่อเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมใหค้วำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด เช่น 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเคร่ืองด่ืม  ค่ำปำ้ย
โครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆ    ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุ
รำยกำร  เปน็ไปตำม  พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที ่7 พ.ศ.2562 มำตรำ 67  (9) 
และ พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร กระจำยอ ำนำจใหแ้ก ่อปท. 
พ.ศ.2542 มำตรำ 16  ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น  (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำที ่71

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ค่ำจัดกิจกรรม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำ
พันธ์ต้นไม ้ ค่ำพันธ์สัตว์น้ ำ ค่ำปำ้ยโครงกำร ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้ำ 80 เปน็ไปตำม พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที ่7 พ.ศ.2562 มำตรำ 67 (7) 
พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่อปท. พ.ศ.
2542 มำตรำ 16(24)

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบำ้

20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบยีนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัข
บำ้ จำกโรคพิษสุนัขบำ้ ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น( พ.ศ.2561-2565) 
หน้ำที ่65 เปน็ไปตำมพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบบัที ่7 พ.ศ.2562 
มำตรำ 67 (3)

โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้และส่งเสริมสุขภำพในกำรปอ้งกันรักษำโรค 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมใหค้วำมรู้และส่งเสริมสุขภำพใน
กำรปอ้งกันรักษำโรค  เช่น ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร
กลำงวัน  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทกุรำยกำร
สำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร  ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ64 เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที ่7 )พ.ศ.2562 
มำตรำ67(3)
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  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือ  วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่นน้ ำยำฉีด
พ่น ทรำยอเบท วัคซีนปอ้งกันพิษสุนัขบำ้ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเปน็
ในกำรปอ้งกันโรคติดต่อเขตต ำบลนำพันสำม

งบเงนิอุดหนุน 180,000 บาท

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 918,700 บาท

งบบุคลากร 730,700 บาท

เงินอุดหนุนกิจกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์ 180,000 บำท

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  ในกิจกรรมต่ำงๆ
ใหม้ีควำมเหมำะสมกับปญัหำและบริบทของพื้นที ่ เช่น ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรพัฒนำศักยภำพ ด้ำนสำธำรณสุขของประชำชน ในกำรเพิ่มพูน 
ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทกัษะของประชำชน  ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำร
อบรม  กำรประชุม  กำรสัมมนำ  กำรณรงค์  กำรเผยแพร่  
ประชำสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของแต่ละ
โครงกำร จ ำนวน 9 หมู่บำ้น ๆละ 20000 บำท เปน็ไปตำมหนังสือ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที ่พบ.0023.4/ว10723 ลง
วันที ่13 กรกฏำคม พ.ศ.2561 
ปรำกฎในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565  

เงนิอุดหนุน 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์

  เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่งใหแ้ก่นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
จ ำนวน 1 อัตรำ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 180,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 730,700 บาท
เงินเดือนพนักงำน 500,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มต่ำงๆ ใหพ้นักงำนจ้ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงำนจ้ำงที่มีอยู่ในสังกัด  จ ำนวน 1  
อัตรำ

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 8,700 บำท
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ค่าตอบแทน 25,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 180,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรใหพ้นักงำนที่
ปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร

ค่าใช้สอย 90,000 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ
ใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง และผู้มีสิทธ์

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน  
ค่ำวิทยำกร  ค่ำปำ้ยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเปน็
อื่นๆ  ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร  
เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.2537 
แก้ไขถึง(ฉบบัที่ 7 ) พ.ศ. 2562 มำตรำ 67(7) ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 68

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรผู้สูงอำยุมีสุขภำพดี ชีวิตมีสุข เช่น 
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 ค่ำวิทยำกร  ค่ำปำ้ยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเปน็
อื่นๆ  ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.2537 แก้ไขถึง(ฉบบัที่ 7) 
พ.ศ. 2562 มำตรำ 67(7) ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 69

โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับผู้พิกำร 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศเกี่ยวกับกำร
ปฏิบติัรำชกำรส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  และค่ำเบี้ย
เล้ียงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำลงทะเบยีน และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกิดขึ้นใน
กำรเดินทำง

โครงกำรผู้สูงอำยุมีสุขภำพดี ชีวิตมีสุข 10,000 บำท
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โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับผู้สูงอำยุ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรใส่ใจหว่งใยผู้สูงอำยุ เช่นค่ำปำ้ย
โครงกำร ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง   ค่ำน้ ำด่ืม  ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร 
เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ 7 ) พ.ศ. 2562มำตรำ 67(6)
ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่ 68

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำรและทพุพลภำพเ เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำ
วิทยำกร  ค่ำปำ้ยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเปน็อื่น  ๆ 
ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร     เปน็ไปตำม  พ.ร.บ.สภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.2537 แก้ไขถึง(ฉบบัที่ 7 ) 
พ.ศ. 2562 มำตรำ 67(7) ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 69

โครงกำรใส่ใจหว่งใยผู้สูงอำยุ 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับผู้สูงอำยุ  เช่น 
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน  ค่ำวิทยำกร  ค่ำปำ้ยโครงกำร  ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์  ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเปน็อื่น  ๆ ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุ
รำยกำร เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พ.ศ.2537 แก้ไขถึง(ฉบบัที่ 7 ) พ.ศ. 2562 มำตรำ 67(7) 
ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 68

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรและทพุพลภำพ 10,000 บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่นกล้อง  กระดำษ
เขียน  โปสเตอร์  ฯลฯ

วัสดุส ำนักงำน 15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยวัสดุส ำนักงำนและอุปกรณ์ต่ำงๆที่จ ำเปน็ต้องใช้
ในส ำนักงำน  เช่น ปำกกำ  ดินสอ  ฯลฯ

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม ทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ กล้อง
ถ่ำยรูป ฯลฯ

ค่าวัสดุ 65,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 8,000 บำท

งบลงทุน 8,000 บาท
ค่าครภัุณฑ์ 8,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย ที่เกี่ยวกับ วัสดุคอมพิวเตอร์  หมึก ฯลฯ

เคร่ืองพมิพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) รำคำ 8,000 บำท
คุณลักษณะพืน้ฐำน
- เปน็อุปกรณ์ทีม่ีควำมสำมำรถเปน็ Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภำยในเคร่ืองเดียวกัน
- เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จำก
โรงงำนผู้ผลิต
- มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่นอ้ยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพมิพข์ำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่นอ้ยกว่ำ 27 หนำ้ต่อนำที 
(ppm) หรือ 8 ภำพต่อนำที (ipm)
- มีควำมเร็วในกำรพมิพสี์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่นอ้ยกว่ำ 15 หนำ้ต่อนำที 
(ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที(ipm)
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีถำดปอ้นเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทัง้สีและขำวด ำ
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่นอ้ยกว่ำ 99 ส ำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่นอ้ยกว่ำ 100 แผ่น
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนคอมพวิเตอร์  ฉบบัเดือนมีนำคม 
2562 ประกำศวันที ่15 มีนำคม พ.ศ.2562
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เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 อัตรำ  ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้(ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำน
บริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 852,200 บาท
เงินเดือนพนักงำน 529,200 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,619,200 บาท

งบบุคลากร 852,200 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ใหแ้ก่พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปจ ำนวน 2 อัตรำ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
(ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมฃน)

งบด าเนินงาน 667,000 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเงินเดือนใหแ้ก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทั่วไป  จ ำนวน 2 อัตรำ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ปรำกฏในแผนงำน
เคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั้วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 32,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่ง ใหแ้ก่ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
จ ำนวน 1 อัตรำ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้(ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมฃน)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 249,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก ่อบต. 
ใหแ้ก่ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบลที่มำปฏิบติัรำชกำรใน อบต.  เปน็
เงินค่ำตอบแทนกรณีพิเศษ เงินรำงวัลประจ ำปแีก่ข้ำรำชกำร  
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงของ อบต. เปน็ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  คณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  และผู้
ควบคุมงำนที่เบกิจ่ำยได้ตำมสิทธ์ิ   (ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าตอบแทน 60,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 30,000 บำท
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เพื่อค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรใหแ้ก ่พนักงำนส่วน
ต ำบล  พนักงำนจ้ำง  ตำมค ำส่ัง อบต. ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)

ค่าใช้สอย 230,000 บาท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ เกี่ยวกับ
กำรปฏิบติัรำชกำร  และค่ำเบี้ยเล้ียงเดินทำง  ค่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร   หรือ  ไปในกำรฝึกอบรม  
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบยีนต่ำงๆ และสัมมนำของพนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ปรำกฏตำม
แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆเช่นค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมหอกระจำยข่ำวหมู่บำ้น  งำนจ้ำงเหมำ
อื่น (ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำชึ่งบริกำร 150,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุส ำนักงำนที่จ ำเปน็ต้องใช้ในกำรปฏิบติังำนของ 
อบต.     ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ปรำกฏตำมแผนงำนเคหะและชุมชน  
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)

ค่าวัสดุ 375,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 35,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อใหส้ำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ  รถบรรทกุน้ ำ     รถเครน  
หอกระจำยข่ำว ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ปรำกฏในแผนงำนเคหะ
และชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)
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วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น เปล่ียนแบตเตอร่ี
รถยนต์  ไฟหน้ำ เปน็ต้น (ปรำกฏตำมแผนงำนเคหะและชุมชน  งำน
บริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุก่อสร้ำงต่ำงๆเช่นหนิคลุก  ลูกรัง  สี  ค้อน  ไม้อัด 
อื่นๆ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้(ปรำกฏตำมแผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำหรับใช้ในกิจกำรหอกระจำยข่ำว
หมู่บำ้น  ไฟฟ้ำสำธำรณะ  ต้ังจ่ำยเงินรำยได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรำกฏตำมแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน)

วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นบนัทกึข้อมูล  หมึกพิมพ ์
และ โปรแกรมต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   (ปรำกฏตำม
แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)

ค่าสาธารณูปโภค 2,000 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ และรำยจ่ำยอื่น  ๆ(ปรำกฏ
ตำมแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง และ น้ ำมันหล่อล่ืน  ส ำหรับ
รถจักรยำนยนต์  รถบรรทกุน้ ำ  รถเครน เคร่ืองตัดหญ้ำ และใช้น้ ำมัน
กับเคร่ืองจักร อบต.และหน่วยงำนอื่น  ๆที่ท ำภำรกิจของอบต.    
(ปรำกฏตำมแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน)

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 2,000 บำท
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ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รำยจ่ำยเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนตำมปกติที่มีวงเงินเกิน5000.-บำท) ต้ังจ่ำยเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรำกฏตำมแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะชุมชน)

ค่าครภัุณฑ์ 100,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบลงทุน 100,000 บาท

โครงกำรกำรแปรรูปสินค้ำจำกผลิตภัณฑ์ในต ำบล 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรกำรแปรรูปสินค้ำจำกผลิตภัณฑ์ใน
ต ำบล เช่น  ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำวิทยำกร  ค่ำปำ้ย
โครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเปน็อื่น  ๆ   ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุ
รำยกำร เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 มำตร 67 
(6)ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่62

ค่าใช้สอย 300,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 300,000 บาท

งบด าเนินงาน 300,000 บาท

โครงกำรฝึกอำชีพใหก้ับกลุ่มสตรีและประชำชนทั่วไปของต ำบลนำพันสำม 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำใช่จ่ำยในโครงกำรฝึกอำชีพใหก้ับกลุ่มสตรีและประชำชนทัว่ไป
ของต ำบลนำพนัสำม เช่นค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ต่ำงๆค่ำอำหำรกลำงวัน 
ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำน้ ำด่ืม  ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเปน็อื่นๆ  ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้
ทกุรำยกำรเปน็ไปตำมพรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 มำตรำที่ 67 (5)
ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนำ้ที่ 61

โครงกำรฝึกอบรมกลุ่มอำชีพกำรท ำขนมไทย 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมกลุ่มอำชีพกำรท ำขนมไทย 
เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำวิทยำกร  ค่ำปำ้ยโครงกำร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเปน็อื่น  ๆทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้
ทกุรำยกำร     เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลพ.ศ.2537 แก้ไขถึง(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 มำตรำ 67(7)  
ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 58
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โครงกำรมหกรรมขนมหวำนนำพันสำม 100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรมหกรรมขนมหวำนนำพันสำม เช่น  
ค่ำจ้ำงเหมำเวทพีร้อมเคร่ืองขยำยเสียง  ค่ำจ้ำงท ำสปอร์ต
ประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  ค่ำจ้ำงสำธิต
กำรท ำขนมพื้นบำ้น ค่ำจ้ำงเหมำเต๊นท ์เปน็ไปตรำพ.ร.บ.สภำต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ 7) 
พ.ศ. 2562 มำตรำ 67(6) ปรำกฏในแผนพัฒนำพัฒนำ
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่58

โครงกำรอบรมส่งเสริมพัฒนำอำชีพกลุ่มแม่บำ้น 20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมส่งเสริมพัฒนำอำชีพกลุ่มกลุ่ม
แม่บำ้น เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน  ค่ำวิทยำกร  ค่ำปำ้ย
โครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเปน็อื่น  ๆ ทกุรำยกำร
สำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร     เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.2537 แก้ไขถึง(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 
2562 มำตรำ 67(7) ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 57

โครงกำรส่งเสริมกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมหวำน 20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนม
หวำน เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน  ค่ำวิทยำกร  ค่ำปำ้ย
โครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเปน็อื่น  ๆ ทกุรำยกำร
สำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร เปน็ไปตำมพ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.2537 แก้ไขถึง(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562มำตรำ 
67(7) ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 58

โครงกำรโรงเรียนอำยุวัฒนะ 110,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรโรงเรียนอำยุวัฒนะ เช่น ค่ำสร้ำง
เหมำตกตกแต่งสถำนที ่ค่ำวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำเวทพีร้อมเคร่ืองขยำย
เสียง ค่ำจ้ำงท ำสปอร์ตประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม ค่ำจ้ำงสำธิตกำรท ำขนมพื้นบำ้น ค่ำจ้ำงเหมำเต็นท ์ค่ำใช้จ่ำย
ที่จ ำเปน็ในโครงกำรดังกล่ำว ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ เปฯ็ไปตำม
พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบรหำรส่วนต ำบลพ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562มำตรำ67(6) ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ทอ้งถิ่น            (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่103
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โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประจ ำต ำบลต่อต้ำนยำเสพติด 40,000 บำท
  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประจ ำต ำบล
ต่อต้ำนยำเสพติดเปน็ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ฺ 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสินกีฬำฟุตบอล ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่จัดกำร
แข่งขันกีฬำ  ค่ำเงินรำงวัลส ำหรับกำรแข่งขันฟุตยอล ค่ำซ้ือถ้วยรำงวัล
ส ำหรับกำรแข่งขันกีฬำ  ค่ำจัดซ้ือตำข่ำยฟุตบอล  ค่ำจ้ำงเหมำบริหำร
เคร่ืองขยำยเสียง  ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสนำมฟุตบอล   ค่ำจ้ำงเหมำ
ท ำอำหำร ค่ำจ้ำงเหมำซ้ือน้ ำด่ืม/น้ ำแข็งรำยจ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
สำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร
เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
กำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำและกำรส่งเสริมเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
เปน็ไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่66

ค่าใช้สอย 40,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 70,000 บาท

งบด าเนินงาน 70,000 บาท

งบด าเนินงาน 260,000 บาท
ค่าใช้สอย 260,000 บาท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุกีฬำ เช่น ฟุตบอล  ตระกร้อ  และวอลเล่ย์บอล 
ฯลฯส ำหรับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำหมู่บำ้น จ ำนวน 9 หมู่บำ้น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 260,000 บาท

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดุกีฬำ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณีในทอ้งถิน่วัน
สงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุแหง่ชำติ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำท ำพำนดอกไม้  ค่ำจ้ำงเหมำ
ท ำมำลัย ค่ำจ้ำงเหมำท ำอำหำรส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  ค่ำเช่ำบริกำรเคร่ือง
ขยำยเสียง  ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำเวที  ค่ำจ้ำงเหมำตดแต่งสถำนที ่ค่ำซ้ือทรำย
ละเอียด ค่ำจ้ำงเหมำแสดงละครชำตรี  ค่ำจ้ำงเหมำกำรแสดงกลองยำว ค่ำจัดซ้ือ
น้ ำด่ืม  ค่ำเงินรำงวัลส ำหรับกำรแข่งขันกำรประกวดกำรก่อเจดีย์ทรำย   รำยกำร
อื่นๆทีจ่ ำเปน็ ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร    เปน็ไปตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนกักีฬำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถิน่( พ.ศ.2561-2565) หนำ้ 90

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรงำนบญุใหญ่เข้ำพรรษำ 140,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณีในทอ้งถิน่วัน
สงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุแหง่ชำติ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำท ำพำนดอกไม้  ค่ำจ้ำงเหมำ
ท ำมำลัย ค่ำจ้ำงเหมำท ำอำหำรส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  ค่ำเช่ำบริกำรเคร่ือง
ขยำยเสียง  ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำเวที  ค่ำจ้ำงเหมำตดแต่งสถำนที ่ค่ำซ้ือทรำย
ละเอียด ค่ำจ้ำงเหมำแสดงละครชำตรี  ค่ำจ้ำงเหมำกำรแสดงกลองยำว ค่ำจัดซ้ือ
น้ ำด่ืม  ค่ำเงินรำงวัลส ำหรับกำรแข่งขันกำรประกวดกำรก่อเจดีย์ทรำย   รำยกำร
อื่นๆทีจ่ ำเปน็ ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร    เปน็ไปตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนกักีฬำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถิน่( พ.ศ.2561-2565) หนำ้ 91

โครงกำรส่งเสริมกำรละเล่นพื้นบำ้นวัวเทยีมไถ 40,000 บำท

โครงกำรจัดงำนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในทอ้งถิ่นวันสงกรำนต์และวัน
ผู้สูงอำยุแหง่ชำติ

30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำใช้ในโครงกำรอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณีกำรแต่งงำนโบรำณ  
ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองขยำยเสียง  ค่ำจ้ำงเหมำจัดชบวนเกวียน  ค่ำจ้ำงเหมำ
ตกแต่งสถำนที ่ ค่ำจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมสำธิตกำรท ำขนมแต่งงำน  ค่ำจ้ำงจัด
ขบวนแต่งงำนแบบโบรำณ   ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม  ค่ำจ้ำงจัด
พธีิทำงศำสนำ  ค่ำจ้ำงเหมำกลองยำว  ค่ำจ้ำงเหมำแตรวง  ค่ำจ้งเหมำระนำด   
ค่ำจ้ำงเหมำประขำสัมพนัธ์ส่ือส่ิงพมิพ ์ ค่ำจ้ำงเหมำประชำสัมพนัธ์ทำงส่ือ
วิทยุกระจำยเสียง ค่ำสร้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทกุ
รำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร
 เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนกักีฬำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559
เปน็ไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ.2561-2565) หนำ้ที่ 93

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรกำรส่งเสริมกำรละเล่นพื้นบำ้นวัว
เทยีมไถ ค่ำอำหำร  ค่ำจ้ำงเหมำจัดสถำนที ่ ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุง
สถำนที่แข่งวัวเทยีมไถ  ค่ำเช่ำบริกำรเคร่ืองไฟ/เคร่ืองขยำยเสียง  
ค่ำจ้ำงเหมำวงแคน  ค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืม  ค่ำเงืนรำงวัลส ำหรับกำรแข่งขันน
วัวเทยีมไถ    ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทกุรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ทกุรำยกำร
เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำร่วมแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 
เปน็ไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่94

โครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกำรแต่งงำนโบรำณ 50,000 บำท
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งบด าเนินงาน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย 50,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 65,000 บาท

เงนิอุดหนุน 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ 
วิถีพอเพียงอย่ำงย่ังยืน  เช่นอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำปำ้ยประชำสัมพันธ์ ค่ำ
เช่ำเคร่ืองเสียง ไฟ ค่ำอำหำร ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
เปน็ไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่77  

งบเงนิอุดหนุน 15,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยววิถีไทย  วิถีพุทธ  วิถีพอเพียงอย่ำงย่ังยืน 50,000 บำท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,827,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 2,827,000 บาท

งบลงทุน 2,827,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็เงินอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองเพชรบรีุ  เปน็
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมงำนพระนครคีรี

โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำยบำ้นนำยครองถึงที่พักสำยตรวจ หมู่ที่ 2 392,000 บำท
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 248 เมตร  หนำ 0.15 เมตร ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่33

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยเลียบคลองดี 18 หมู่  5 เชื่อม  หมู่  7 374,000 บำท
ขนำดกว้ำง  6.00 เมตร  ยำว  850  เมตร  หนำ  0.15  เมตร 
ปรำกกฏตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้ำที ่41

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเลียบคลองดี 23(บำ้นบำงพรม  หมู่ที่ 4 
ต่อจำกเดิม)

485,000 บำท
ขนำดกว้ำง 5.00เมตร  ยำว 130 เมตร หนำ 0.15 เมตร อยู่ใน
แผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที3่6
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โครงกำรปรับปรุงอำคำร อปพร. 287,000 บำท
ขนำดพื้นที ่ ปรับปรุง  จ ำนวน 108.80  ตร.ม. ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่95

โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงสำยหน้ำศำลเจ้ำ หมู6่ 300,000 บำท
โดยวิธี ลำดยำง    AC  ( OVERLAY )     ขนำดกว้ำง 5.00ม.ยำว 
209 เมตร หนำ 0.04 เมตร ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561-2565) หน้ำที ่44

โครงกำรปรับปรุงถนนคสล.สำยบำ้นคลองใหญ่ บำ้นนำยเฉลำ- บำ้นนำย
เจือ  หมู่ที่ 7

495,000 บำท
ปรับปรุงถนน คสล.พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่ำ960 ตำรำงเมตร  ปรำกฏใน
แผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน่ำที3่7

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดุกำรเกษตร 30,000 บำท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสรมิการเกษตร 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

ปรับปรุงถนนสำยซอยปำ่สำมสิบ  หมู่ที่ 3 494,000 บำท
ขนำดกว้ำงเฉล่ีย 4.00เมตรยำว 245 เมตร  หนำด 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 980 ตำรำงเมตร ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งกิ่น(พ.ศ.
2561-2565) หน้ำที3่4

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม ร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง
พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 16  อัตรำ

งบกลาง 7,391,190 บาท
งบกลาง 7,391,190 บาท

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร เคร่ืองตัดแต่งกิ่่งไม ้กรรไกร สำย
เอ็นตัดหญ้ำ ค่ำดินปลูกต้นไม ้ ค่ำพันธ์ไม ้ปุ๋ย  ดินปลูกต้นไม ้ กระถำง
ต้นไม ้ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเปน็ที่ใช้ในภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำพันสำม

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 7,391,190 บาท

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็เงินสมทบกองทนุเงินทดแทนตำมพระรำชบญัญัติเงิน
ทดแทน(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 ประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำมีผล
บงัคับใช ้ ต้ังแต่วันที ่9 ธ นวำคม พ.ศ.2561



วันที่พมิพ ์: 2/9/2562  09:40:49

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

บำท

เพือ่จ่ำยเปน็เงินสงเครำะหใ์หแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์ในต ำบลนำพนัสำม เปน็ไปตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะหเ์พือ่กำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548

เบี้ยยังชีพคนพิกำร 864,000 บำท
เพือ่จ่ำยเปน็เงินสงเครำะหใ์หแ้ก่ผู้พกิำรในต ำบลนำพนัสำมเปน็ไปตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ควำมพกิำรใหแ้ก่คนพกิำร
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบบัที่ 2553และ
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะหเ์พือ่กำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 5,970,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเปน็เงินสงเครำะหใ์หผู้้สุงอำยุในต ำบลนำพนัสำมเปน็ไปตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะหเ์พือ่กำรยังชีพของผู้สุงอำยุ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562

ในอัตรำร้อยละหนึง่จำกประมำณกำรรำยรับไว้ ไม่รวมเงินอุดหนนุ ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.
2536 และกฏกระทรวง ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2542) ลงวันที ่23 กันยำยน 2542 
โดยค ำนวนร้อยละ 1 ของเงินรำยได้ 

เพือ่จ่ำยเปน็เงินช่วยเหลือพเิศษกรณีพนกังำนส่วนต ำบล  พนกังำนจ้ำงตำย
ระหว่ำงรับรำชกำรหรือรับบ ำนำญโดยจ่ำยใหแ้ก่ผู้มีสิทธิทีจ่ะได้รับเงินช่วยเหลือ
พเิศษตำมกฏหมำย 
 ประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนส่วนต ำบลจังหวัดเพชรบรีุ เร่ืองหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับพนกังำนจ้ำง ข้อ 72

เงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 153,430 บำท

เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยทีส่มทบกับโครงกำรระบบหลักประกันสุขภำพระดับต ำบล
นำพนัสำม   
ร้อยละ 40  ของเงินทีไ่ด้รับจัดสรรจำกกองทนุหลักประกันสุขภำพแหง่ชำติ 
แผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ.2561-2565) หนำ้ที่ 72 

เงินช่วยพิเศษ 10,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
ค่ำใช้จ่ำยเข้ำร่วมโครงกำรระบบหลักประกันสุขภำพระดับทอ้งถิ่น 68,000 บำท

ส ำรองจ่ำย 60,760 บำท
รำยจ่ำยทีต้ั่งไว้เพือ่จ่ำยไว้ในกรณีทีจ่ ำเปน็
เพือ่จ่ำยในกรณีจ ำเปน็หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนเพือ่จ่ำยเกิด
กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบติัภัยและสำธำรณภัยต่ำงๆฯลฯ

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 60,000


