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อําเภอ พระพรหม   จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างซ้าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตาม
คุณวุฒิแก่ลูกจ้างประจํา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลตามสิทธิทีระเบียบกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงานส่วน
ตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,300,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,904,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาอบต. รองประธาน
สภาอบต. สมาชิกสภาอบต. และเลขานุการสภาอบต.

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้แก่นายก อบต. และรองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งแก่นายก อบต.และรองนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 52,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายก อบต. และ รอง
นายก อบต.

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 590,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,594,000 บาท
งบบุคลากร รวม 9,498,000 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 14,750,850 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตรวจ
เยียม อบต. ค่าเลียงร้บรองในการประชุมสภา อบต. ประชุมคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการต่าง ๆทีจัดตังขึนตามระเบียบกฏหมาย ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี พิธีเปิดอาคารต่างๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 339,950 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าจ้างทําของ ค่าทําหนังสือ สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปก
หนังสือ แผนพัฒนา ข้อบัญญัติและข้อบังคับต่าง ๆ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา
- ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้าง
เหมาบริการกําจัดปลวก  ค่าจ้างเหมาติดตังปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นต้น
(ตังไว้ 620,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาทําวารสารประชาสัมพันธ์ เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน สือ
สิงพิมพ์ต่าง ๆ (ตังไว้ 80,000 บาท)
(ค่าใช้จ่ายทีตังไว้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,050,950 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจําและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระค่าเช่าซือทีอยู่อาศัยแก่พนักงานส่วน
ตําบลตามสิทธิทีระเบียบกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 292,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามสิทธิทีระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ให้แก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับเบียประชุมเป็นรายครังตามทีระเบียบฯกําหนด

ค่าเบียประชุม จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อบต.เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็น
ต้น (50,000 บาท) เงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย หรือสูญหาย เนืองจากการทํางานให้ราชการ (50,000 บาท)และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง (650,000 บาท)(ค่า
ใช้จ่ายทีตังไว้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,157,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,357,950 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว แก่พนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 232,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ได้แก่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เมล็ด
พันธุ์ ปุ๋ย ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอืนๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถ
บรรทุกนํา ฯลฯ เครืองจักรกลต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ และเครือง
จักรกลของหน่วยงานอืนทีเข้ามาปฏิบัติงานในพืนที อบต

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกนํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง หรือจ้างทํา
ของ ได้แก่ ตะปู ค้อน จอบ เสียม  เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับอาคารทีทําการ อบต.หรือ
อาคารอืนในความรับผิดชอบ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานหรือจ้างทําสิงของเครืองใช้ต่างๆ
ได้แก่ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ เสาธง ขาธง ธงชาติ
ธงประจําพระองค์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือวัสดุสํานักงานอืน ๆ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 565,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองโทรสาร รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ รถบรรทุกนํา เครืองปรับอากาศ เครืองถ่าย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี หอกระจายข่าว เสียงไร้สาย และทรัพย์อืนทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ช้างซ้าย
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น การซ่อมแซมอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึงเป็นวันสําคัญและรัฐพิธี
ต่างๆ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (36,000 บาท) วันท้องถิน
ไทย (25,000 บาท) เป็นต้น

โครงการจัดงานวันสําคัญและรัฐพิธีต่าง ๆ จํานวน 61,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังนายกอบต.และสมาชิก
สภา อบต.

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.
เช่น ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวเนือง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลช้างซ้ายเลขที 37/2558

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ จํานวน 405,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 620,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด ราคาและคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  เดือน  มีนาคม  2558 ดังนี
1. ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิว
2. มีฐานรองโต๊ะหมู่
3. มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 9,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 209,900 บาท
งบลงทุน รวม 829,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมเกียวกับการบริการระบบ
อินเตอร์เน็ตตําบล ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมนเนม หรือรายจ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์ หรือค่าธรรมเนียมไปรษณีย์อืน ๆ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ค่า
โทรศัพท์เคลือนทีในความรับผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีทําการอบต.และอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอบต.

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.ไฟฟ้าสาธารณะ หรือ
อาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 585,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนหรือจ้างทําของ เช่น มิเตอร์นํา- ไฟฟ้า เป็น
ต้น

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมต่าง ๆ หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อืน ๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่หรือจ้างทําของ ได้แก่ แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษ
หรือสติกเกอร์ สําหรับพิมพ์ภาพ แผ่น VCD DVD เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลตามสิทธิทีระเบียบกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,175,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,765,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,765,000 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,951,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าประกาศนียบัตร และรายจ่ายอืนทีจําเป็นและ
เกียวเนือง

โครงการสร้างวิทยากรกระบวนการสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ และรายจ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวเนือง

โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช เป็นเงิน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนาพรุ อําเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข่าว
สารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 25,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อ
สร้าง เช่น จ้างหน่วยงานทีเป็นกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน เป็นต้น

รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติมห้องเก็บเอกสาร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลช้างซ้ายเลขที 17/2552 ,36/2558

โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร จํานวน 144,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที 6 จํานวน  1 แห่งตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลช้างซ้ายเลขที 24/2554

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว จํานวน 71,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
รายจ่ายอืนทีเกียวเนือง

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างทําหนังสือ เอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ ค่าทําปกหนังสือ ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างติดตังโปรแกรม
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจําและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามทีระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระค่าเช่าซือทีอยู่อาศัย สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลตามสิทธิทีระเบียบกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามสิทธิทีระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ให้แก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับเบียประชุมเป็นรายครังตามทีระเบียบฯกําหนด

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อบต.เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ค่าจ้างนักศึกษาฯลฯ(50,000 บาท) และเงินประโยชน์ตอบแทน
อืน เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง (200,000 บาท)(ค่าใช้จ่ายทีตังไว้
สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 394,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,059,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตาม
คุณวุฒิ ของลูกจ้างประจํา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 180,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าจ้างทําของ ค่าเย็บหนังสือ ทําปกหนังสือ วารสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดตังประปา
- ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 1kVA จํานวน 3 เครืองๆ
ละ 6,100 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

เครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 1kVA จํานวน 18,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 3 เครืองๆละ 23,000 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว)

จํานวน 69,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 127,300 บาท
งบลงทุน รวม 127,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมต่าง ๆ หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือค่าจ้างทํา
ของ ได้แก่ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกภาพ หรือเสียง รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย กระดาษหรือสติกเกอร์ สําหรับพิมพ์ภาพ เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานหรือจ้างทําสิงของเครืองใช้
ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม สิงพิมพ์ต่าง ๆ ดินสอ เป็นต้น

วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครือง
พิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ เก้าอี เป็นต้น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ได้แก่ นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับใช้กับเรือท้องแบน รถยนต์ ฯลฯ และ
เครืองจักรกลต่าง ๆ ของ อบต.ช้างซ้ายและของหน่วยงานอืนทีเข้ามา
ปฏิบัติงานในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลช้างซ้าย

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนผู้ประสบเหตุและภัยต่างๆ อันเนืองมาจาก
สาธารณภัยและภัยพิบัติ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับศูนย์ อปพร. ได้แก่ ค่าหลอด
ไฟ แบตเตอรี เครืองรับส่งวิทยุ หรือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืนๆ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์ เรือท้องแบน ไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น
- ค่าบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวเนือง

โครงการอบรมวินัยจราจรและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของสมาชิก อปพร.ค่าเบียเลียง
ของสมาชิก อปพร.และรายจ่ายอืนทีเกียวเนืองในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัย
ต่างๆ  ค่าเบียเลียงของสมาชิก อปพร.และรายจ่ายอืนทีเกียวเนืองในการ
ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าจ้างทําของ ค่าเย็บหนังสือ ทําปกหนังสือ วารสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดตังประปา
- ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 13,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 565,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจํา
ปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 245,000 บาท
งบบุคลากร รวม 245,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 665,000 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังนําแบบสแตนเลสขนาดความ
จุ 2,500 ลิตร จํานวน 10 ใบ ๆละ 19,000 บาท ราคาและคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 ดังนี
1.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดทีจุนําได้ไม่น้อยกว่า
2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.ราคาไม่รวมขาตังและไม่รวมค่าติดตัง

ถังนํา แบบสแตนเลส จํานวน 190,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 210,000 บาท
งบลงทุน รวม 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนหรือจ้างทําของ เช่น มิเตอร์นํา- ไฟฟ้า แว่น
ตานิรภัย กรวยจราจร เป็นต้น

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง ได้แก่ เครืองดับเพลิง ข้อต่อหัว
จ่ายนํา ลูกยาง ซีนยาง ประกับรัดสายยางกันรัว หรือวัสดุเครืองดับเพลิง
อืนๆ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายหรือจ้างทําของ ได้แก่ เครือง
แบบ รองเท้า รองเท้าดับเพลิง เข็มขัด เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว หมวกดับ
เพลิง เป็นต้น

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือจ้างทําของ ได้แก่ แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษ
หรือสติกเกอร์ สําหรับพิมพ์ภาพ แผ่น VCD DVD เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง

ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่หรือจ้างทําของ ได้แก่ แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษ
หรือสติกเกอร์ สําหรับพิมพ์ภาพ แผ่น VCD DVD เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานหรือจ้างทําสิงของเครืองใช้ต่างๆ
ได้แก่ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วย
งานฯลฯหรือเครืองใช้สํานักงานอืน ๆ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เครืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ค่าบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนือง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าจ้างทําของ ค่าเย็บหนังสือ ทําปกหนังสือ วารสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดตังประปา
- ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามสิทธิทีระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าช้าง และจัดซืออาหารเสริมนมสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)
จํานวน 3 แห่ง ดังนี
1.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ช้าง จํานวน 70 คน คนละ 7.37 บาท จํานวน 280 วัน (จํานวนเด็กนัก
เรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2558) "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"
2.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
แพร่  จํานวน 247 คน คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน เว้นวัน
เสาร์-อาทิตย์) (จํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2558) "ทังนีจะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน"
3.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไส
มะนาว  จํานวน 132 คน คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน เว้นวัน
เสาร์-อาทิตย์) (จํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2558) "ทังนีจะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน"
4.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ยูง จํานวน 104 คน คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน เว้นวัน
เสาร์-อาทิตย์) (จํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2558) "ทังนีจะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน"

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,069,990 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,069,990 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ดังนี
- ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ช้าง จํานวน 70 คน  อัตรามือละ 20 บาท จํานวน 280 วัน (ข้อมูลเด็กนัก
เรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2558)"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 392,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที ค่าของขวัญของรางวัล และรายจ่ายอืนทีเกียว
เนือง

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 482,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,551,990 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,781,990 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าจ้างทําของ ค่าเย็บหนังสือ ทําปกหนังสือ วารสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 517,500 บาท

แผนงานสาธารณสุข

1. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ตาม
โครงการวันวิชาการ เป็นเงิน 30,000 บาท
2. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ตาม
โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผลงาน
นักเรียน เป็นเงิน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ จํานวน 7 โครงการ  รวมเป็น
เงินทังสิน  2,230,000 บาท แยกเป็น
1.อุดหนุนโรงเรียนวัดแพร่ ตามโครงการสนับสนุนเงินอาหารกลาง
วัน เป็นเงิน 1,000,000บาท "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"

2.อุดหนุนโรงเรียนวัดแพร่ ตามโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและแสดงผลงานนักเรียนเป็นเงิน 60,000 บาท

3.อุดหนุนโรงเรียนวัดแพร่ ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในเขตบริการ เป็นเงิน 30,000 บาท

4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยูง ตามโครงการสนับสนุนเงินอาหารกลาง
วัน เป็นเงิน 492,000บาท "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"

5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยูง ตามโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน เป็นเงิน 60,000 บาท

6.อุดหนุนโรงเรียนวัดไสมะนาว ตามโครงการสนับสนุนเงินอาหารกลาง
วัน เป็นเงิน 528,000 บาท "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"

7.อุดหนุนโรงเรียนวัดไสมะนาว ตามโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน เป็นเงิน 60,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,230,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,230,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าจ้างทําของ ค่าทําหนังสือ วารสาร สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่า
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติและข้อบังคับต่าง ๆ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา
- ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 230,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตาม
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานเพือจ่ายเป็นค่าพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน การดําเนินงานของ อสม.ในชุมชน/หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 7,500 บาท จํานวน 13 หมู่บ้าน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 97,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือจ้างทําของ ได้แก่ แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษ
หรือสติกเกอร์ สําหรับพิมพ์ภาพ แผ่น VCD DVD เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ นํายา
ต่างๆ หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อืนๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับเครืองพ่นหมอกควันฯ
ลฯ และเครืองจักรกลต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงเครืองจักรกล
ของหน่วยงานอืนทีเข้ามาปฏิบัติงานในพืนที อบต.

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอืนทีเกียวเนือง

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัด
ทําเอกสารเผยแพร่ และรายจ่ายอืนทีเกียวเนือง

โครงการควบคุมป้องกันโรค จํานวน 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามทีระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระค่าเช่าซือทีอยู่อาศัย สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลตามสิทธิทีระเบียบกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามสิทธิทีระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อบต.(15,000 บาท) และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง (150,000 บาท)(ค่าใช้จ่ายทีตังไว้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 399,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,074,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลตามสิทธิทีระเบียบกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตาม
คุณวุฒิ สําหรับพนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงานส่วน
ตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 960,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,377,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,377,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,551,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวเนือง

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ  หรือรายจ่ายอืนทีเกียว
เนืองสําหรับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ยาก
ไร้ทีประสบเหตุและภัยต่าง ๆ และช่วยเหลือการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทีอยู่
อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้

โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมทีอยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมต่าง ๆ หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือจ้างทําของ ได้แก่ แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษ
หรือสติกเกอร์ สําหรับพิมพ์ภาพ แผ่น VCD DVD เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถ
ตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ และเครืองจักรกลต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ รวม
ถึงเครืองจักรกลของหน่วยงานอืนทีเข้ามาปฏิบัติงานในพืนที อบต

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างหรือจ้างทําของ ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ทิน
เนอร์ สี ตะปู ค้อน คีม ตลับเมตร เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานหรือค่าจ้างทํา
ของ ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ดินสอ เป็นต้น

วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครืองพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ เก้าอี เป็นต้น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าจ้างทําของ ค่าเย็บหนังสือ ทําปกหนังสือ วารสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดตังประปา
- ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้าสาธารณะทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของอบต.ช้างซ้าย

ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ได้แก่ นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ เพือใช้กับรถยนต์บรรทุก รถบรรทุกเทท้ายติด
ตังเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ เครืองจักรกลต่าง ๆ ของ อบต.
และหน่วยงานราชการอืนทีเข้ามาปฏิบัติงานในพืนที อบต.

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ทราย เหล็กเส้น ท่อต่างๆ หรือ
วัสดุก่อสร้างอืนๆ สําหรับซ่อมแซมถนนในตําบลให้คมนาคมได้สะดวก
ปลอดภัย

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ บัลลาสต์ สตา
ร์ทเตอร์ หลอดไฟ หรือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืนๆ สําหรับไฟฟ้าสาธารณะที
อยู่ในความรับผิดชอบ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจ้างทําของแผ่นป้ายชือถนน แผ่นป้าย
จราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถบรรทุก รถบรรทุกเทท้ายติดตังเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า เป็นต้น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,250,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าจ้างทําของ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา
- ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,040,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 3,552,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ตามแบบอบต.ช้างซ้ายเลข
ที 30/2558 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบอบต.ช้าง
ซ้ายเลขที 17/2552 จํานวน 1 ป้าย

โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยยูง-ทุ่งพรุ-เขตหมู่ที 7 จํานวน 174,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 25 (หมู่ที 5) โดยทําการ
ปรับปรุงถนนผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,750 เมตร ตามแบบอบต.
ช้างซ้ายเลขที 31/2558 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบอบต.ช้างซ้ายเลขที 17/2552 จํานวน 1 ป้าย

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 25 (หมู่ที 5) จํานวน 306,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลียม
ขนาด 1.80X1.80X6.00 เมตร ชนิด 3 ช่องทางตามแบบมาตรฐานท่อ
เหลียม กสช.ท.1-26,2-26 แบบเลขที 020304/5-6 พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์ตามแบบอบต.ช้างซ้ายเลขที 17/2552 จํานวน 1 ป้าย

โครงการวางท่อเหลียมสายบางมิท่า-คลองโหมง (หมู่ที 11) จํานวน 323,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองนาใน(หมู่
ที 13)โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลียข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบอบต.ช้างซ้ายเลข
ที 18/2558,34/2558 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบอบต.ช้างซ้ายเลขที 17/2552 จํานวน 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองนาใน (หมู่ที 13) จํานวน 204,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกไสเนียน-ทุ่ง
ฉาง (หมู่ที 9)โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลียข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบอบต.ช้างซ้ายเลข
ที 18/2558,33/2558 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบอบต.ช้างซ้ายเลขที 17/2552 จํานวน 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกไสเนียน-ทุ่งฉาง (หมู่ที 9) จํานวน 203,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกซอยช้างซ้าย 43-
45 (หมู่ที 7) โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลียข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบอบต.ช้างซ้ายเลข
ที 18/2558,32/2558 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบอบต.ช้างซ้ายเลขที 17/2552 จํานวน 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกซอยช้างซ้าย 43-45 (หมู่
ที 7)

จํานวน 202,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,412,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,512,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกาย ได้แก่ เครืองแบบ รองเท้า ถุง
เท้า เป็นต้น

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ถุงมือ สาย
ยาง แอลกอฮอล์ นํายาต่างๆ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ หรือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์อืนๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกขยะและเครือง
จักรกลต่าง ๆทีอยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงเครืองจักรกลของหน่วยงาน
อืนทีเข้ามาปฏิบัติงานในพืนทีอบต.ช้างซ้าย

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ และทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าจ้างทําของ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดตังประปา
- ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,115,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,215,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือจ้างทําของ ได้แก่ แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษ โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษ
หรือสติกเกอร์ สําหรับพิมพ์ภาพ แผ่น VCD DVD เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆทีอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น อาคารเอนกประสงค์ เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และรายจ่ายอืนทีเกียวเนือง

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าลงทะเบียน และรายจ่ายอืนทีเกียวเนือง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังและดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพือการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตําบลช้างซ้าย ได้แก่ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม และรายจ่ายอืนทีเกียวเนืองในการจัดฝึก
อบรม ประชุม ประชาคมต่างๆ เพือชีแจงทําความเข้าใจ สร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สร้างความ
ปรองดอง ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน และกิจกรรมอืนที
เกียวเนือง

ค่าใช้จ่ายในการจัดตังและดําเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพือการ
ปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตําบลช้างซ้าย

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าจ้างทําของ ค่าทําหนังสือ วารสาร สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่า
เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา
- ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 421,600 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัลและค่าตอบ
แทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และรายจ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวเนือง

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงเกษตรอินทรีย์ จํานวน 349,050 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 448,050 บาท
งบดําเนินงาน รวม 448,050 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 573,050 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดแพร่ ตามโครงการส่งเสริม
ทักษะทางกีฬา เป็นเงิน 50,000 บาท

2. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยยูง ตามโครงการส่ง
เสริมทักษะทางกีฬา เป็นเงิน 40,000 บาท

3. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดไสมะนาว ตามโครงการส่ง
เสริมทักษะทางกีฬา เป็นเงิน 40,000 บาท

4. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ตาม
โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา เป็นเงิน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินต้น ลูก
แบดมินตัน ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ เป็นต้น

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 280,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบลช้าง
ซ้าย ตามโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน(ระดับหมู่บ้าน/ตําบล)
เป็นเงิน 61,600 บาท

2.เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลช้าง
ซ้าย ตามโครงการครอบครัวอบอุ่น เป็นเงิน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 81,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ ดังนี

1.อุดหนุนโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ตามโครงการรณรงค์แก้ไขและ
ป้องกันยาเสพติด เป็นเงิน 15,000 บาท

2.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพระพรหม ตามโครงการขับเคลือน
สมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็น
เงิน 65,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 161,600 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 161,600 บาท
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เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ได้แก่ เครืองมือทางการเกษตร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด
เครืองโทรสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ และทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอบต.ช้างซ้าย
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าจ้างทําของ ค่าทําหนังสือ วารสาร สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่า
เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 315,000 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการดังนี
1. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพระพรหม ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ เป็นเงิน 30,000 บาท

2. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพระพรหม ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ เป็นเงิน 65,000 บาท

3. อุดหนุนโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ตามโครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน  เป็นเงิน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอืนทีจําเป็นและ
เกียวเนือง

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และราย
จ่ายอืนทีเกียวเนือง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ายานพาหนะ และรายจ่ายอืนทีเกียว
เนือง

โครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และรายจ่ายอืนทีเกียวเนือง
โครงการฝึกอบรมเยาวชนมุสลิม (หมู่ที 6) จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าจ้างทําของ ค่าเย็บหนังสือ ทําปกหนังสือ วารสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดตังประปา
- ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,340,000 บาท
งานกิจการประปา รวม 2,340,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายชะลอนํา หมู่ที 2 ขนาดคัน
ฝายกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบอบต.ช้างซ้ายเลข
ที 14/2558

โครงการก่อสร้างฝายชะลอนํา จํานวน 143,600 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 143,600 บาท
งบลงทุน รวม 143,600 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมเหมืองส่งนําทีชํารุดให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์หญ้าแฝก ค่าปุ๋ย ค่าเตรียมพืนที ฯลฯ
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่าเตรียมพืนที ฯลฯ
โครงการปลูกต้นไม้เพือเพิมพืนทีสีเขียว จํานวน 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําของ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 433,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ได้แก่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เมล็ด
พันธุ์ ปุ๋ย ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอืนๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับเครืองมือทางการ
เกษตร เครืองสูบนํา เครืองจักรกลต่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึง
ของหน่วยงานราชการอืนทีเข้ามาปฏิบัติงานในพืนที อบต.ช้างซ้าย

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 235,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตาม
กฎหมายจราจรทางบก ตังไว้ 5,000 บาท
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช้างซ้าย
ตังไว้ 220,200 บาท
3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลช้างซ้าย
ตังไว้ 436,910 บาท
(ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 662,110 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือสาธารณภัย
ต่าง ๆหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท
งบกลาง รวม 1,607,110 บาท
งบกลาง รวม 1,607,110 บาท
งบกลาง รวม 1,607,110 บาท

แผนงานงบกลาง
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 850,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับระบบประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.

ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างสําหรับระบบประปา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใช้ในอาคารทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ไฟฟ้าสาธารณะ
เช่น หลอดไฟ บัลลาสต์ สายไฟ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมระบบประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบ
ต. เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท


