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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

อําเภอวัดโบสถ    จังหวดัพิษณุโลก 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น       33,153,891             บาท   

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป   แยกเปน  
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110) 
 

งานบริหารท่ัวไป    (00111)       รวม   9,699,890 บาท 

1. งบบุคลากร              รวม       7,357,980     บาท    

    1.1  หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)   ตั้งไว   รวม    3,089,520   บาท  

 ประเภท เงินเดือนนายก / รองนายก   ตั้งไว   514,080  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือน  ใหนายก

องคการบริหารสวนตําบล  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  ตั้งไว   42,120  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน

ประจําตําแหนง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล (ตั้งจายจากเงินรายได)  

          ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว  42,120 บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษ             

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล (ตั้งจายจากเงินรายได)  

 ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  ตั้งไว  86,400  บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน           

รายเดือนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภท คาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว   2,404,800 บาท เพ่ือจาย               

เปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 1.2  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ตั้งไว   รวม    4,268,460   บาท  

  ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว  2,492,640  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล      

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

   ประเภท เงินประจําตําแหนง  ตั้งไว   210,000   บาท   เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลและหัวหนาสํานักปลัด   (ตั้งจายจากเงินรายได) 

  ประเภท คาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว   214,560   บาท    เพ่ือจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา 

(ตั้งจายจากเงินรายได)    

  ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว   1,230,600   บาท   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป  และคาตอบแทนพิเศษพนักงานจาง  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

  ประเภท เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง   ตั้งไว  120,660  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราวใหแกพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)   
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2. งบดําเนินงาน        รวม   2,163,050   บาท   

    2.1 หมวดคาตอบแทน  ตั้งไว   รวม   574,150   บาท    

          ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  ตั้งไว  รวม   353,510   บาท  เพ่ือจายเปน 

 1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 348,510 บาท  เพ่ือจายเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)                

   2) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนใหแกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว  5,000  บาท เพ่ือ

จายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลทางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

   ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว  5,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน        

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0808.4/         

ว 1562  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2550   

ประเภท  คาเชาบาน  ตั้งไว   195,600  บาท   เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานใหแกพนักงาน       

สวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ตั้งจายจาก

เงินรายได)  

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว   20,040  บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงการศึกษาและคาใชจาย

อ่ืนใหแกบุตรของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และผูบริหาร (ตั้งจายจากเงินรายได)  

    2.2  หมวดคาใชสอย   ตั้งไว    รวม   819,400   บาท   

          ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว    215,000    บาท    แยกเปน 

1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  และจัดทําเอกสารตาง ๆ   เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปก

หนังสือ และจัดทําขอบัญญัติ เอกสารตาง ๆ ฯลฯ 

2) คาจางเหมาแรงงานหรือบริการ  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานหรือบริการตาง ๆ  ของ อบต. ทางาม 

เชน  คาจางเหมาดูแลความเรียบรอยและความสะอาดสํานักงานและคาจางเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลเปนตน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120  ลงวันท่ี 5 ธันวาคม  

2559   

3) คาจางเหมาจัดทําส่ือประชาสัมพันธและโฆษณาเผยแพรขาวสาร  เพ่ือจายเปนคาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  

เชน  วีดีทัศน  เทปเสียง แผนพับหรือวารสารประชาสัมพันธ และจางโฆษณาและเผยแพรขาวสารของ อบต. ฯลฯ  ตาม

หนังสือสั่งการ ท่ี มท 0808.2/ว 3475 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 

1308 ลงวันท่ี 28  เมษายน  2551 

4) คาเบ้ียประกัน  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ําขององคการบริหารสวนตําบล

ทางามจดทะเบียนและใชงานอยูในปจจุบัน ประเภทความคุมครองประเภทท่ี 3  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 

0808.2/ว 2633 ลงวันท่ี 14  สิงหาคม 2552   

 

 

 



 -       19 

ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว   35,000   บาท  แยกเปน 

           1) คารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล  เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล ชาวไทย

หรือชาวตางประเทศท่ีมานิเทศ ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษา ดูงาน หรือมาดําเนินกิจการอ่ืนอันเปนประโยชนตอ

องคการบริหารสวนตําบล   เพ่ือจายเปนคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม   คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายอ่ืนซ่ึง

จําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพ่ือเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศงาน  ตรวจงาน 

หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  

2548    

2) คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลี้ยง

รับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม  หรือคณะกรรมการหรือคณะ อนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง

ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ไดแก  คาอาหาร  เครื่องดื่ม   คาพิมพเอกสาร 

คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  รวมท้ังคาบริการ  และคาใชจายอ่ืน  ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรอง 

ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  2548    

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  484,400  

บาท   แยกเปน     

1)  คาใชจายในการเลือกตั้ง   ตั้งไว  100,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล กรณีครบวาระ กรณีเลือกตั้งใหม กรณี

เลือกตั้งทดแทนตําแหนงวางและกรณีจัดตั้งหมูบานใหม ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0890.4/ว 1932 

ลงวันท่ี 16  มิถุนายน  2552 

2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว   164,400  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  

คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง  นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และผูท่ีองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2548 , หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0712 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1654 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 910 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 

2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 

2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

3) เงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย  ตั้งไว  5,000  บาท เพ่ือจายเปนเงินรางวัลในคดีจับกุม

ผูกระทําผิดกฎหมายจราจร  

4) คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา ฯลฯ  ตั้งไว  3,000  บาท  เพ่ือจายเปน      

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  ฯลฯ  
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5) คาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. ตั้งไว  200,000  

บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. เปนคาใชจายพิธี

เปด - ปด การฝกอบรม  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร  คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม  คาเชาท่ีพัก  คายานพาหนะ คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณใช

ในการฝกอบรม  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.3/      

ว 416 ลงวันท่ี  1 เมษายน 2547 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.6/7954 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2547   

6) คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากรของ อบต.  ตั้งไว  12,000  บาท เพ่ือจาย         

เปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทางาม พิธีเปด – 

ปดการอบรม  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาใชจายอ่ืนท่ี

จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว   85,000  บาท  แยกเปน 

1) คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑตาง ๆ เชน  เครื่อง

พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร  คอมพิวเตอร  รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ    

2) คาบํารุงรักษาหรือคาซอมแซมท่ีดินและส่ิงกอสราง  เพ่ือจายเปนคาซอมแซม อาคาร  สถานท่ี

สาธารณประโยชนตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ    

2.3  หมวดคาวัสดุ   ตั้งไว  รวม    345,000   บาท    

      ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว   110,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ        

ไดแก วัสดุคงทน  เชน หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ      

วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก แฟม  ปากกา  ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด แบบพิมพ  หมึกเครื่องถายเอกสาร 

กาว เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248    

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

      ประเภท  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  10,000  บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก วัสดุคงทน 

เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจ

วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน คาฟวส   เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา   หลอดไฟฟา 

สวิตชไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ฯลฯ 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

      ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว  15,000  บาท เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ไดแก     

วัสดุคงทน เชน หมอ กะทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง 

เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง น้ํายาลางจาน น้ํายาถูพ้ืน  น้ํายาลางหองน้ํา น้ําจืดท่ีซ้ือจาก

เอกชน และวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ สําหรับใชในสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบล  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  
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      ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว   5,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ   

และขนสง  สําหรับรถจักรยานยนต   รถยนตสวนกลาง  รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ สําหรับใชในกิจการขององคการบริหาร 

สวนตําบลทางาม   ไดแก วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค

คลัตช ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ           

วัสดุประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา        

หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว

1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

      ประเภท  คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   ตั้งไว  120,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง และ

น้ํามันหลอลื่นรถยนตสวนกลาง  รถบรรทุกน้ํา  รถจักรยานยนต  และสําหรับครุภัณฑ ขององคการบริหารสวนตําบล

รวมท้ังในกรณีท่ียืมรถยนตหรือเครื่องจักรกลจากหนวยงานราชการอ่ืนมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลทางาม ฯลฯ  ไดแก วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน

เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว

1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

      ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว  5,000  บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการโฆษณาและ 

เผยแพรประชาสัมพันธ ไดแก วัสดุสิ้นเปลือง เชน ไมอัด, ส,ี แปรง, เทปวีดีโอ, พูกัน, ฟวเจอรบอรด และวัสดุอ่ืนสําหรับ

จัดทําปาย ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 

2559  

      ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  80,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน เชน 

แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable 

Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reelmagnetic Tape, Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แบบinkjet กระดาษ

ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

     2.4  หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งไว  รวม   424,500    บาท  แยกเปน 

           ประเภท  คาไฟฟา  ตั้งไว  350,000  บาท เพ่ือจายเปน คาไฟฟาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

สําหรับใชในท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทางาม, กลองวงจรปด 

CCTV จํานวน  8  จุด,  สถานีสูบน้ําขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  และจายเปนคากระแสไฟฟาสวนเกินสิทธิ์  

คาไฟฟาสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 ประเภท  คาน้ําประปา  ตั้งไว  2,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  

           ประเภท คาโทรศัพท  ตั้งไว  4,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับท่ีทําการองคการบริหาร            

สวนตําบล   

           ประเภท  คาไปรษณีย   ตั้งไว  1,000  บาท  เพ่ือจายเปน คาไปรษณียตางๆ เชน  คาสงจดหมายลงทะเบียน  

คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู ไปรษณีย ฯลฯ  
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           ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม  ตั้งไว   67,500  บาท  แยกเปน 

             1) คาบริการอินเทอรเน็ต   เพ่ือจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 

             2) คาบริการเชาพ้ืนท่ี / คาจดทะเบียน  เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลเว็บไซตและอีเมล(E-MAIL) 

คาจดทะเบียนโดเมน คาระบบการจัดการแกไขขอมูล (Remote control) และเชื่อมโยงเปนรายป เพ่ือใชในการ

ประชาสัมพันธเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทางามเพ่ิมชองทางในการติดตอประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ 

การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 

2540 งานพัสดุดานงานจัดซ้ือ/จัดจาง ฯลฯ   

3.  งบลงทุน               รวม     143,860     บาท 

3.1 หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งไว              รวม    143,860     บาท 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน    ตั้งไว   69,700    บาท  แยกเปน    

1)  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารดามจับแบบเขาควาย ตั้งไว  16,500 บาท  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารดามจับ

แบบเขาควาย จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท  เปนเงิน 16,500 บาท ขนาดกวางไมนอยกวา 914 x ลึกไมนอยกวา 

457 x สูงไมนอยกวา 1,829 ม.ม. เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2560       

ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา  

2)  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก ตั้งไว  6,600 บาท  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารแบบบาน

เลื่อนกระจก จํานวน 1 หลัง  ราคาหลังละ 6,600 บาท  ขนาดกวางไมนอยกวา 1,185 x ลึกไมนอยกวา 410 x สูงไม

นอยกวา 879 ม.ม. เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2560 ตั้งงบประมาณโดย

การสืบราคา  

3)  คาจัดซ้ือโตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอ้ี  ตั้งไว  9,600 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางาน

ระดับ 1-2 พรอมเกาอ้ี จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 4,800 บาท  ขนาดของโตะทํางานมีความยาวไมนอยกวา 120 ซม. กวางไม

นอยกวา 60 ซม. สูงไมนอยกวา 75 ซม. เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2560      

ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 

4) คาจัดซ้ือผามานพรอมติดตั้ง ตั้งไว  17,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือผามานเพ่ือใชสําหรับตกแตง

เปนฉากดานหลังของหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม ผาชนิดอยางหนา (ผาเอที) มีระบายดานบน 

ขนาดกวางไมนอยกวา 0.70 เมตร  พรอมกับติดตั้งใหแลวเสร็จ  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท ขนาดกวางไมนอย

กวา 8.2 เมตร ยาวไมนอยกวา 3.3 เมตร  เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2560 ตั้ง

งบประมาณโดยการสืบราคา 

5)  คาจัดซ้ือตูโทรศัพท (ตูสาขาโทรศัพท) พรอมติดตั้ง ตั้งไว  20,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ      

ตูโทรศัพท (ตูสาขาโทรศัพท) ขนาด 4 สายนอก 8 สายใน พรอมติดตั้ง เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของ

สํานักงบประมาณ ป 2560 ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    ตั้งไว   20,060    บาท 

1) คาจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง  ตั้งไว  3,200   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท คุณสมบัติ หนวยความจําภายใน 4GB และรองรับ MicroSD card  หนวยความจํา

สูงสุด 32 GB ถายโอนงานไดงายดวย Direct USB เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ

ป 2560  ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 
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2) คาจัดซ้ือตูลําโพงเคล่ือนท่ี แบบลาก  ตั้งไว  8,600   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูลําโพงเคลื่อนท่ี 

แบบลากจํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,600 บาท คุณสมบัติ เปนตูลําโพงเอนกประสงคแบบวูฟเฟอรขนาด 15 นิ้ว 

กําลังไฟ 100 วัตต   พรอมดวยไมโครโฟนไรสาย จํานวน 2 ตัว  ระบบ UHF มีชองเสียบ USB  และบลูทูธ เปนครุภัณฑ

นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณป 2560  ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 

3) คาจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม ตั้งไว  4,860   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม แบบขา

ไขว  สําหรับงานกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทางาม จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,430 บาท ขนาดใบพัดไมนอยกวา 

22 นิ้ว เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณป 2560  ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 

4) คาจัดซ้ือพัดลมติดผนัง ตั้งไว  3,400   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมติดผนัง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 

1,700 บาท ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณป 2560  ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 

          ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  ตั้งไว   7,200    บาท   

1) คาจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน ตั้งไว  7,200   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 7,200 บาท คุณสมบัติ เครื่องดูดฝุนอเนกประสงค มีถุงเก็บฝุนขนาดไมนอยกวา 15 ลิตร  หนวยแรงดันไฟฟา     

ท่ีรองรับ 220 (โวลต) กําลังมอเตอรสูงสุด 1,400 - 1,600 วัตต เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณป 2560 ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 

          ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร    ตั้งไว   46,900    บาท 

1) คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *  ตั้งไว  22,000 บาท  เพ่ือจายเปน     

คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 

22,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี คุณลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 

แกน หรือ  

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.7 GHz  

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ  

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 

Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ  

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบOnboard Graphics ท่ีมีความสามารถ

ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง  

- มีแปนพิมพและเมาส  

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย กวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 

2) คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน *  ตั้งไว 16,000 บาท  เพ่ือจายเปนคา

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 16,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี คุณลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6 

แกน หรอื  

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.0 GHz  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวยหรือ ชนิด Solid 

State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  

- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง  

- สามารถใชงาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ไดเปนอยางนอย 

               3) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  LED ขาวดํา  ตั้งไว   3,300   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด  LED  ขาวดํา  จํานวน  1  เครื่อง  ราคา  3,300  บาท  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 

4) คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  ตั้งไว   5,600   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่อง

สํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน  1  เครื่อง  ราคา  2,800  บาท  โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

ตั้งงบประมาณจากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป 2560  ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560 



 -       25 

4. งบเงินอุดหนุน                     รวม     35,000   บาท   

    4.1 หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว รวม     35,000    บาท   

ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  ตั้งไว    20,000    บาท 

-  อุดหนุนโครงการโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือหรือจัดจางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ และศูนยประสานงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือจาย

เปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ / จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระดับอําเภอ  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก ใหแกองคการบริหารสวนตําบลคันโชง โดยจะเบิกจายงบประมาณได

เม่ือองคการบริหารสวนตําบลทางามไดตรวจสอบสถานะทางการคลังแลวเห็นวามีรายไดเพียงพอ  ตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว3116 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว    15,000   บาท 

- อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี ตั้งไว  15,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอวัดโบสถ โดยจะเบิกจายงบประมาณไดเม่ือองคการ

บริหารสวนตําบลทางามไดตรวจสอบสถานะทางการคลังแลวเห็นวามีรายไดเพียงพอ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3116 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
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งานบริหารงานคลัง (00113)              รวม   2,411,020    บาท   

1. งบบุคลากร                รวม   1,638,420    บาท   

    1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา)  ตั้งไวรวม     1,638,420  บาท   

           ประเภท  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว    1,114,470   บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  

(ตั้งจายจากเงินรายได)     

ประเภท เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว  330 บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแก

พนักงานสวนตําบล  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภท  เงินประจําตําแหนง  ตั้งไว   42,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกอง

คลัง  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

  ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง   ตั้งไว   439,560  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก

พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  และคาตอบแทนพิเศษพนักงานจาง  (ตั้งจายจากเงินรายได)      

  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานจาง  ตั้งไว   42,060  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราวใหแกพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)          

2. งบดําเนินงาน              รวม 689,900  บาท 

    2.1  หมวดคาตอบแทน   ตั้งไว  รวม   246,900  บาท 

          ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  ตั้งไว  รวม   122,900 บาท  แยกเปน 

  1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 92,900 บาท    เพ่ือ

จายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงิน

รายได)                      

  2) คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางและคณะกรรมการตรวจงานจาง ตั้งไว 30,000 บาท  เพ่ือจาย

เปนคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลขาราชการอ่ืน ตัวแทนประชาคมของหมูบานท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ

จัดซ้ือหรือจัดจางและคณะกรรมการตรวจงานจาง ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท0808.3/ว4231 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2546     

   ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน        

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0808.4/         

ว1562 ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2550    

ประเภท คาเชาบาน  ตั้งไว  84,000 บาท เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานใหแกพนักงานสวนตําบล

ท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว   30,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงการศึกษาและคาใชจาย

อ่ืนใหแกบุตรของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและผูบริหาร  (ตั้งจายจากเงินรายได)  

    2.2  หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม   273,000   บาท 

          ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว    92,000  บาท  แยกเปน 

          1) คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  และจัดทําเอกสารตาง ๆ   เพ่ือจายเปนคาเย็บเลมหนังสือหรือ

เขาปกหนังสือ และเอกสารตาง ๆ ฯลฯ   
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 2) คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ  เพ่ือจายเปนคาจางจัดทําปาย สติกเกอรขอความ  และบอรด

ประชาสัมพันธตาง ๆ ของ อบต.     

           3) คาถายแบบแปลน  เพ่ือจายเปนคาจางถายแบบแปลนกอสรางตาง ๆ เพ่ือใชในงานของกองคลัง 

4) คาจางเหมาแรงงานหรือบริการ  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานหรือบริการตาง ๆ  ของ อบต. ทางาม 

เชน  คาจางเหมาดูแลความเรียบรอยและความสะอาดสํานักงานและคาจางเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลเปนตน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120  ลงวันท่ี 5 ธันวาคม  

2559   

           ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว  151,000  บาท         

แยกเปน 

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว   100,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  

คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง และผูท่ีองคการบริหารสวนตําบล  สั่งใหไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2548 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/     

ว 0712 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1654 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 , 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 910 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2559 

2) คาใชจายโครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตั้งไว 51,000 บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  จัดระบบฐานขอมูลผูเสียภาษี เชน คาจัดทํา

แฟมขอมูล คาวัสดุ คาอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 

         ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว   30,000    บาท   

         1) คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ  ตั้งไว  30,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑตาง ๆ 

เชน  โตะ  เกาอ้ี  คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ     

 2.3  หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว  รวม    150,000    บาท 

  ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  70,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ ไดแก 

วัสดุคงทน  เชน หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ        

วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก แฟม  ปากกา  ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด แบบพิมพ  หมึกเครื่องถายเอกสาร 

กาว เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248    

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
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  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว  80,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  วัสดุคงทน 

เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable 

Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reelmagnetic Tape, Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แบบinkjet กระดาษ

ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559       

 2.4  หมวดคาสาธารณูปโภค  ตั้งไว  รวม   20,000  บาท  แยกเปน 

  ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปน  คาไปรษณียตาง ๆ เชน  คาสงจดหมายลงทะเบียน  

คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณีย  คาเชาไปรษณีย ฯลฯ 

3. งบลงทุน          รวม     82,700 บาท 

3.1 หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งไว   รวม  82,700  บาท   

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว  26,500 บาท     

1)  คาจัดซ้ือตูเหล็ก 2 บาน ดามจับแบบเขาควาย ตั้งไว  16,500 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก 2 

บาน ดามจับแบบเขาควาย จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท  เปนเงิน 16,500 บาท ขนาดกวางไมนอยกวา 914 x ลึก

ไมนอยกวา 457 x สูงไมนอยกวา 1,829 ม.ม. เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 

2560 ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 

2)  ช้ันเหล็กเก็บแฟม 4 ช้ัน  ตั้งไว  5,200 บาท  เพ่ือจายเปนจัดซ้ือชั้นเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง 

ราคาหลังละ 5,200 บาท ขนาดไมนอยกวากวาง 921 ม.ม. x ลึกไมนอยกวา 311 ม.ม. x  สูงไมนอยกวา 1805 ม.ม. 

เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2560 ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 

3) คาจัดซ้ือโตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอ้ี ตั้งไว 4,800 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานระดับ 1-2 

พรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด  ราคาชุดละ 4,800 บาท ขนาดของโตะทํางานความยาวไมนอยกวา 120 ซม. กวางไมนอย

กวา 60 ซม. สูงไมนอยกวา 75 ซม. เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2560            

ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 

         ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว   9,000    บาท  แยกเปน    

1) คาจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ตั้งไว ราคา 9,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง จํานวน 1 ตัว 

ราคาตัวละ 9,000 บาท  คุณสมบัติ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล ตั้งงบประมาณตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2560 ณ มีนาคม 2560  

         ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร    ตั้งไว   47,200    บาท  แยกเปน    

 1)  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * ตั้งไว 30,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท  สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *จอขนาดไมนอยกวา

19 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
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1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ  

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 

Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ  

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถ

ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  

- มีหนวยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย  

- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง  

- มีแปนพิมพและเมาส  

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย กวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 

2) คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  ตั้งไว   2,800   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน  1  เครื่อง  ราคา  2,800  บาท  โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

ตั้งงบประมาณจากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ณ  วันท่ี  วันท่ี  11  มีนาคม  2559 

3) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Dot Matrix Printer แบบแครส้ัน  ตั้งไว 9,200 บาท เพ่ือจัดซ้ือคาจัดซ้ือ

เครื่องพิมพ Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,200 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้.-  

- มีจํานวนหัวเข็มไมนอยกวา 24 เข็ม 

- มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 คอลัมน(Column) 

- มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 300 ตัวอักษรตอวินาที  

- มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 100 ตัวอักษรตอวินาที 

- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB  1.1 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีหนวยความจําแบบinput Buffer  ไมนอยกวา 128 KB 

เปนครุภัณฑนอกเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ตั้งงบประมาณจากการสืบราคา 

4) คาจัดซ้ือโตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี ตั้งไว 5,200  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะวางคอมพิวเตอร 

จํานวน 1 ชุดๆ ละ 5,200 บาท แบบเมลามีน ขนาดกวางไมนอยกวา 1.20 เมตร x ลึกไมนอยกวา0.60 เมตร x สูงไม

นอยกวา 0.75 เมตร เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2560  ตั้งงบประมาณโดยการ

สืบราคา 

------------------------------------ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)    รวม    174,050 บาท 

1. งบดําเนินงาน  รวม        137,250      บาท       

    1.1  หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม   100,000   บาท  แยกเปน 

      ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ตั้งไว  100,000  บาท    

      1) คาใชจายโครงการซอมแผนปองกันสาธารณภัย ตั้งไว   30,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การจัดทําโครงการ ฯ คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร                   

คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ – อุปกรณ  คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเชา            

เครื่องเสียง คาตกแตงสถานท่ี  พิธีเปด – ปด และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

      2) คาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล  ตั้งไว  10,000  บาท เพ่ือจาย

เปนคาใชจายในการจัดเตรียมสถานท่ี  ปายประชาสัมพันธโครงการฯ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ 

ท่ี มท 0810.5/ว 593 ลว. 23 มีนาคม 2552 

      3) คาใชจายโครงการฝกอบรมเยาวชนขับข่ีปลอดภัยเสริมสรางวินัยทางจราจร  ตั้งไว 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมเยาวชนขับข่ีปลอดภัยเสริมสรางวินัยทางจราจร เปนคาใชจายพิธี

เปด - ปด  การฝกอบรม  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร  คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณใชในการฝกอบรม  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ 

ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

 4) คาใชจายโครงการปองกันปญหาไฟปาและรักษาทรัพยากรปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบตําบล

ทางาม  ตั้งไว 50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฯ กิจกรรมเก่ียวกับการปองกันและแกไข

ปญหาไฟปาและรักษาทรัพยากรปาชุมชน ไดแก คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการฯลฯ ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

1.2  หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว  รวม   37,250   บาท        

      ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ตั้งไว   30,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย    

วัสดุคงทน  ใหกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม คนละไมเกิน 2 

ชุด ตอป ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและวัสดุเครื่องแตงกาย 

และคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายในการบรรเทาสาธารณภัย เชน รองเทาบูทดับเพลิง หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ฯลฯ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3795  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2552 , ท่ี มท 0307/ว 384 

ลว. 16 กุมภาพันธ 2536  

ประเภทคาวัสดุอ่ืน   ตั้งไว    7,250   บาท  แยกเปน 

1)  คาจัดซ้ือน้ํายาเคมีดับเพลิง  ตั้งไว  5,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํายาถังเคมีดับเพลิง ประเภท 

ก. เพ่ือใชในการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) คาจัดซ้ือกระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ ตั้งไว 2,250 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกระบอกไฟกระพริบ 

3 จังหวะ จํานวน 5 อัน ๆ ละ 450 บาท รวมเปนเงิน 2,250 บาท ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคาจากทองตลาด 
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2. งบลงทุน           รวม   36,800  บาท      

    2.1 หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งไว   รวม     36,800     บาท  แยกเปน 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน    ตั้งไว   5,500    บาท  แยกเปน    

1)  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารดามจับแบบเขาควาย ตั้งไว  5,500 บาท  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารดามจับแบบเขา

ควาย จํานวน 1 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท  ขนาดกวางไมนอยกวา 914 x ลึกไมนอยกวา 457 x สูงไมนอยกวา 

1,829 ม.ม. เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2560 ตั้งงบประมาณโดยการสืบ

ราคา 

  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว   27,000  บาท    

  1) คาจัดซ้ือวิทยุระบบVHF/FM ชนิดมือถือ ตั้งไว  27,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวิทยุระบบ

VHF/FM ชนิดมือถือ กําลังสง 5W ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัด จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 

9,000 บาท  รวมเปนเงิน 27,000 บาท ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคาตามทองตลาด โดยตรวจสอบไมเกินราคา

มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณป 2560 (ไดขออนุญาต ตามหนังสือ กสทช. ท่ีกสทช 5013/27946 ลงวันท่ี 4 

กันยายน 2556 เรียบรอยแลว)   

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว   4,300  บาท    

1) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ตั้งไว 4,300 บาท    

เพ่ือจายเปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้.- 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที(ppm) หรือ 4.5 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 

ตั้งงบประมาณจากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ณ วันท่ี 11  มีนาคม  2559 

------------------------------------ 
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แผนงานการศึกษา (00210) 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00210)     รวม  2,219,291 บาท 

1. งบดําเนินงาน  รวม      1,085,791     บาท     

    1.1 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว   รวม    14,000    บาท  

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ตั้งไว  4,000  บาท    

          1) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน  ตั้งไว  4,000  บาท เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน เพ่ือปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนท่ี

ยากจนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทางาม ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีโอกาสไดรับการศึกษา

ในระดับท่ีสูงข้ึน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว2270 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 

2558  

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว   10,000  บาท  แยกเปน  

- คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ  ตั้งไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ

ตาง ๆ เชน  คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ (Printer) เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทางาม   

1.2 หมวดคาวัสด ุ  ตั้งไวรวม  1,061,791  บาท  แยกเปน                                                               

 ประเภท คาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว 15,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ ท่ีมีความ

จําเปนในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทางาม  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ        

ไดแก วัสดุคงทน  เชน หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ  

วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก แฟม  ปากกา  ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด แบบพิมพ  หมึกเครื่องถายเอกสาร 

กาว เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248    

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว    ตั้งไว  18,000 บาท เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ไดแก วัสดุ

คงทน เชน หมอ กะทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชองใสของเอนกประสงค    

ท่ีวางรองเทา ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง น้ํายาลางจาน น้ํายาถูพ้ืน  

น้ํายาลางหองน้ํา น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน และวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลทางาม ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 

27 มิถุนายน 2559  

 ประเภทคาอาหารเสริม  (นม)  ตั้งไว รวม  649,591 บาท  แยกเปน 

   1)  โรงเรียนวัดเสนาสน  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมใหกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดเสนาสน จํานวน 

260 วัน  (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2560) 

   2)  โรงเรียนบานหนองปลิง  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมใหกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบานหนองปลิง 

จํานวน 260 วัน (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2560) 
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   3)  โรงเรียนเขาไรศรีราชา  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมใหกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนเขาไรศรีราชา 

จํานวน 260 วัน (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2560)   

   4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ทางาม จํานวน 260 วัน  (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2560) 

   5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา (ร.ร.เขาไรศรีราชา) เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมใหกับเด็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา จํานวน  260 วัน (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2560) 

 ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0023.3/ว3604  ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2560  

ประเภท  คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน   ตั้งไว   279,300  บาท  แยกเปน 

     1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.ทางาม ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน  245 วัน (จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2560)  

     2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา (ร.ร.เขาไรศรีราชา) เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็ก

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน  245 วัน (จํานวนนักเรียน ณ  วันท่ี  10  

มิถุนายน  2560) 

ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0023.3/ว3604  ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน 

อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash 

Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reelmagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ

คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แบบinkjet กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และอ่ืน ๆ      

ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 

          ประเภท  คาวัสดุการศึกษา   ตั้งไว    79,900   บาท  แยกเปน 

           1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม  ตั้งไว   45,900  บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุการศึกษา (คาจัดการเรียน

การสอน) สําหรับเด็กในอัตรา คน ๆ ละ 1,700 บาท  / ป  จํานวน  45,900 บาท (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  

มิถุนายน  2560)  

           2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา (ร.ร.เขาไรศรีราชา) ตั้งไว  34,000  บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุ

การศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) สําหรับเด็กในอัตรา คน ๆ ละ 1,700 บาท  จํานวน  34,000 บาท  (จํานวน

นักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2560)    

ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0023.3/ว3604  ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2560  
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          1.3 หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งไว  รวม  10,000  บาท 

ประเภท  คาไฟฟา  ตั้งไว  8,000  บาท เพ่ือจายเปน คาไฟฟาสําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไร

ศรีราชา  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม  

ประเภท  คาน้ําประปา  ตั้งไว  2,000 บาท  เพ่ือจายเปน คาน้ําประปาสําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานเขาไรศรีราชา  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม  

2. งบลงทุน           รวม   5,500  บาท      

    2.1 หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งไว   รวม     5,500     บาท  แยกเปน 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน    ตั้งไว   5,500    บาท  แยกเปน    

1)  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารดามจับแบบเขาควาย ตั้งไว  5,500 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร

ดามจับแบบเขาควาย ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม จํานวน 1 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท  ขนาดกวางไม

นอยกวา 914 x ลึกไมนอยกวา 457 x สูงไมนอยกวา 1,829 ม.ม. เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ

สํานักงบประมาณ ป 2560  ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา  

3. งบเงินอุดหนุน          รวม  1,128,000     บาท 

    3.1  หมวดเงินอุดหนุน       รวม  1,128,000     บาท   

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ   ตั้งไว    1,128,000    บาท 

           1)  อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน   ตั้งไว   1,128,000    บาท   

                1.1) โรงเรียนวัดเสนาสน  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดเสนาสน  ในอัตราคน

ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  (จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2560)  

                1.2) โรงเรียนบานหนองปลิง เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียน  โรงเรียนบานหนองปลิง  ใน

อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2560) 

                1.3) โรงเรียนเขาไรศรีราชา  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียน  โรงเรียนเขาไรศรีราชา ใน

อัตราคนละ 20 บาท/วัน  จํานวน  200 วัน  (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2560)  

                   ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0023.3/ว3604  ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  ------------------------------------------ 
 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)     รวม     80,000   บาท 

    1.1  หมวดเงินอุดหนุน       รวม      80,000     บาท   

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ   ตั้งไว    80,000    บาท 

   1) อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนสัมพันธตานส่ิงเสพติด  ตั้งไว  40,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน          

ใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือใชจายในการดําเนินงานโครงการกีฬา

นักเรียนสัมพันธตานสิ่งเสพติด โดยจะเบิกจายงบประมาณไดเม่ือองคการบริหารสวนตําบลทางามไดตรวจสอบสถานะ

ทางการคลังแลวเห็นวามีรายไดเพียงพอ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3116 

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
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 2) อุดหนุนโครงการคายธรรมะตานยาเสพติด ตั้งไว   40,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลทางาม อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือใชจายในการดําเนินงานโครงการคายธรรมะตานยาเสพ

ติด โดยจะเบิกจายงบประมาณไดเม่ือองคการบริหารสวนตําบลทางามไดตรวจสอบสถานะทางการคลังแลวเห็นวามี

รายไดเพียงพอ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3116 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 

2559     ------------------------------------------ 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)               รวม        8,000     บาท 

1. งบดําเนินงาน   รวม        8,000     บาท   

1.1 หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว  รวม  8,000  บาท   

      ประเภทคาวัสดุอ่ืน   8,000   บาท   

           1)  คาวารสารส่ิงพิมพ   ตั้งไว   8,000  บาท  เพ่ือจายเปน  คาวารสาร  สิ่งพิมพ  หนังสือพิมพใหกับ

หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลทางาม  และสําหรับบริการประชาชน ณ ท่ีทําการ อบต.ทางาม ฯลฯ   

-------------------------------------- 

แผนงานสาธารณสุข (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)    รวม   199,000   บาท 

1. งบดําเนินงาน    รวม       199,000   บาท   

    1.1 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว   รวม    199,000    บาท    

         ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ตั้งไว  199,000  บาท 

    1) คาใชจายโครงการจัดหาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  ตั้งไว  45,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จัดทําโครงการจัดหาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ไดแก คาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือวัสดุการแพทยสําหรับปองกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัขบาเชน  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และยาคุมกําเนิดสําหรับสัตวใหกับหมูบานในพ้ืนท่ีตําบล

ทางาม คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการ  

2) คาใชจายโครงการปองกันและระงับโรคไขเลือดออก  ตั้งไว  154,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การจัดทําโครงการปองกันและระงับโรคไขเลือดออก ไดแก คาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือวัสดุการแพทยสําหรับปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออก เชน  น้ํายากําจัดยุงลาย  ทรายอะเบท  ใหกับหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลทางาม คาแรงงานใน

การฉีดพนกําจัดยุงลายตัวแก คาปายประชาสัมพันธ คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการ 

 

 

------------------------------------------------------ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)           รวม     2,771,580      บาท 

1. งบบุคลากร                รวม     1,351,740      บาท 

     1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา)  ตั้งไว  รวม     1,351,740      แยกเปน 

  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว   608,760   บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล    

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

  ประเภท  เงินประจําตําแหนง  ตั้งไว  42,000  บาท   เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการ

กองชาง (ตั้งจายจากเงินรายได) 

  ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  604,080  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป และคาตอบแทนพิเศษพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)   

  ประเภท เงินเพ่ิมตาง ๆ พนักงานจาง  ตั้งไว  96,900   บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

ใหแกพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)  

 2.  งบดําเนินงาน        รวม     657,840      บาท 

      2.1  หมวดคาตอบแทน   ตั้งไว  รวม   201,840   บาท  แยกเปน 

              ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  ตั้งไว  รวม   93,840   บาท 

               - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ  ตั้งไว  93,840  บาท  เพ่ือจาย

เปนเงินรางวัลประจําป (โบนัส) ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)   

             ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง               

             ประเภท  คาเชาบาน  ตั้งไว  78,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานใหแกพนักงาน         

สวนตําบล (ตั้งจายจากเงินรายได)     

    ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงการศึกษาและ

คาใชจายอ่ืนใหแกบุตรของพนักงานสวนตําบล  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

      2.2  หมวดคาใชสอย   ตั้งไว  รวม     331,000   บาท 

   ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว    116,000   บาท  แยกเปน  

   1) คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  และจัดทําเอกสารตาง ๆ  เพ่ือจายเปนคาเย็บเลมหนังสือหรือ

เขาปกหนังสือ และเอกสารตาง ๆ ฯลฯ   

   2) คาลางฟลม  อัดขยายรูป  คาบันทึกภาพในแผนวีซีดี เพ่ือจายเปนคาลางฟลม  อัดขยายรูป  บันทึกภาพ

ในแผนวีซีดี   

   3) คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ  เพ่ือจายเปนคาจางจัดทําปาย  สติกเกอรขอความ  และบอรด

ประชาสัมพันธตาง ๆ ของ อบต.   

   4) คาถายแบบแปลน  เพ่ือจายเปนคาจางถายแบบแปลนกอสรางตาง ๆ เพ่ือใชในงานของสวนโยธา 
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   5) คาจางตรวจทดสอบ  เพ่ือจายเปนคาจางตรวจทดสอบน้ําประปา  ตรวจเช็คระบบประปา และระบบ

ไฟฟา ฯลฯ  ท่ีเกินความสามารถของสวนโยธา   

     6)  คาจางสํารวจและออกแบบ  เพ่ือจายเปนคาจางงานท่ีเก่ียวกับงานสํารวจโครงการกอสรางตาง ๆ เชน  

งานสํารวจชั้นดิน  ออกแบบเขียนแบบ  งานจัดภูมิทัศน ตาง ๆ ฯลฯ 

            ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม    ตั้งไว   30,000   บาท     

    1) คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ  ตั้งไว   30,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ

ตาง ๆ เชน  โตะ  เกาอ้ี  เครื่องพิมพดีด  คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

   ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว  185,000  บาท   

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว  85,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  

คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง  และผูท่ีองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2548 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 

0712 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1654 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550, 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 910 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2559 

2) คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินและรังวัดท่ีดิน ตั้งไว 100,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การขอออกรังวัดท่ีดินเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง หรือคาโอนกรณีมอบท่ีดินใหเปนสาธารณประโยชนหรือ

คาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับท่ีดิน ฯลฯ 

     2.3  หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว  รวม   120,000   บาท 

  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  40,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ ไดแก 

วัสดุคงทน  เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ       

วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก แฟม  ปากกา  ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด แบบพิมพ  หมึกเครื่องถายเอกสาร 

กาว เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248    

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน เชน 

แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable 

Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reelmagnetic Tape, Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แบบinkjet กระดาษ

ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
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  ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว  30,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตรทุกประเภทและอุปกรณ            

ท่ีเก่ียวของในการจัดภูมิทัศนบริเวณท่ีทําการ อบต. ไดแก วัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกลอร จอบหมุน จานพรวน ผาน

ไถกระทะ คราดซ่ีพรวนดิน เครื่องดักแมลง อวน กระชัง ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืช พืช

และสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบ หรือผาพลาสติก ฯลฯ 

     2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค  ตั้งไว  รวม   5,000   บาท 

           ประเภทคาไปรษณีย   ตั้งไว   5,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาไปรษณียตาง ๆ  เชน  คาสงจดหมายลงทะเบียน  

คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร  คาเชาไปรษณีย   

3. งบลงทุน                 รวม    762,000    บาท 

    3.1  หมวดคาครุภัณฑ    ตั้งไว  รวม  762,000   บาท 

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว   688,000    บาท  แยกเปน    

1)  คาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ตั้งไว  688,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก 

(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab)  

เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2560  

          ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร    ตั้งไว   74,000    บาท 

1) คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * ตั้งไว 21,000 บาท  เพ่ือจายเปนคา

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 21,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี คุณลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมี ความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 

แกน หรือ  

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมี ความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ นาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวยหรือ ชนิด Solid 

State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  

- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- สามารถใชงาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ไดเปนอยางนอย 
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2) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3 ตั้งไว 53,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

53,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้.- 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที(ppm)  

- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที(ppm)  

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง  

- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไม นอยกวา 250 

แผน 

---------------------------------------- 

 

งานไฟฟาและถนน (00242)                 รวม  3,232,900    บาท 

1. งบดําเนินงาน                   รวม      750,000     บาท 

     1.1  หมวดคาใชสอย   ตั้งไว  รวม     350,000   บาท 

             ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว   350,000   บาท  แยกเปน   

    1)  คาจางทําความสะอาดเปาลางบอบาดาล  เพ่ือจายเปนคาจางทําความสะอาดเปาลางบอบาดาลของ

ระบบประปาหมูบาน      

    2)  คาซอมแซมบํารุงรักษาท่ีดินและส่ิงกอสราง  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ี

ชํารุดเสียหายทุกประเภท เชน ซอมถนนคอนกรีตท่ีชํารุดจากการใชงาน  งานซอมถนนลูกรัง  งานซอมทอระบายน้ํา 

ฯลฯ   

      1.2  หมวดคาวัสดุ   ตั้งไว  รวม     400,000   บาท  แยกเปน 

ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  100,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก วัสดุคงทน 

เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจ

วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน  คาฟวส  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟฟา 

สวิตชไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ฯลฯ 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

ประเภทคาวัสดุกอสราง  ตั้งไว  300,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง ไดแก วัสดุคงทน    

เชน ไมตาง ๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ พรีมิกซ ลูกรัง ทอระบายน้ํา ฯลฯ วัสดุ

ส้ินเปลือง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก หิน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว 

พรีมิกซ ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ํา และอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
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2. งบลงทุน             รวม  2,372,900  บาท 

       2.1  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว  รวม    2,372,900    บาท 

 ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ  ตั้งไว  481,000  บาท แยกเปน    

  1) คากอสรางโครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม (บานเขาไรศรีราชา)  ตั้งไว  

150,000 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม บานเขาไรศรีราชา หมูท่ี 

6  ตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด (ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หนา 3) 

 2) คากอสรางโครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.ทางาม ตั้งไว 331,000 บาท เพ่ือจายเปน         

คากอสรางโครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.ทางาม สถานท่ีกอสราง อบต.ทางาม หมูท่ี 13 ตําบลทางาม  

อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 

พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 137) 

 ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  ตั้งไว  1,891,900  บาท แยกเปน    

  1) คาซอมสรางเสริมผิวลาดยางแอสฟลตติกคอนกรีต สายบานทางาม หมูท่ี 3 - บานเขาไรศรีราชา หมูท่ี 

6  ตั้งไว  1,329,000 บาท  เพ่ือจายเปนซอมสรางเสริมผิวลาดยางแอสฟลตติกคอนกรีต สายบานทางาม หมูท่ี 3 - 

บานเขาไรศรีราชา หมูท่ี 6 ตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางรวม 0.700 กิโลเมตร ขนาดกวาง 

5.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561 – 2564 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หนา 2) 

2) คากอสรางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองคการบริหารสวนตําบลทางาม   ตั้งไว  162,900 บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองคการบริหารสวนตําบลทางาม สถานท่ีกอสราง อบต.   

ทางาม หมูท่ี 13 ตําบลทางาม อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางรวม 0.0520 กิโลเมตร ขนาดกวาง 6.00 

เมตร ไหลทางลูกรัง กวาง 0.5 เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

ส่ีป พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 87) 

  3) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8  ตั้งไว  400,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังหนองแดง หมูท่ี 8 สายบานนายณัฐพลถึงคลองชลประทาน ตําบลทางาม อําเภอวัดโบสถ 

จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางรวม 0.210 กิโลเมตร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ไหลทางลูกรัง กวาง 0.5 เมตร (ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561 – 2564  หนา 87) 
 

3. งบเงินอุดหนนุ          รวม     110,000       บาท 

    3.1 หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว รวม     110,000    บาท   

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว    110,000    บาท  แยกเปน  

  1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ตั้งไว 110,000  บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแก

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก  แยกเปน 
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 (1) คาติดตั้งระบบไฟฟาใหกับระบบประปาหมูบาน บานหัวคงคา หมูท่ี 10 เพ่ือจายเปนคาติดตั้งระบบ

ไฟฟา เชน คาติดตั้งมิเตอร ฯลฯ ใหกับระบบประปาหมูบาน ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ระบบประปา บานหัว

คงคา หมูท่ี 10 ตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก 

 (2) คาขยายเขตไฟฟารายทางพรอมติดตั้งไฟฟารายทาง บานวังเจก หมูท่ี 12 เพ่ือจายเปนคาขยายเขต

ไฟฟารายทางพรอมติดตั้งไฟฟารายทาง บานวังเจก หมูท่ี 12 (สามแยกหนองเตาเหล็ก) ตําบล     ทางาม  อําเภอวัด

โบสถ  จังหวัดพิษณุโลก เริ่มจากเขตเทศบาลตําบลวัดโบสถ ระยะทาง 250 เมตร จํานวน 5 จดุ 

------------------------------------ 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00200) 
 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)    รวม   625,000   บาท 

1. งบดําเนินงาน              รวม     625,000   บาท    

  1.1 หมวดคาตอบแทน  ตั้งไว  รวม  5,000  บาท   

       ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  ตั้งไว  รวม   5,000   บาท  แยกเปน 

1) คาจางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานให อบต. ตั้งไว  5,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจางนักเรียน  นักศึกษา  

ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสังคม  ฯลฯ  ตามหนังสือดวนท่ีสุด            

ท่ี มท 0891.4/ว 569  ลงวันท่ี 14  มีนาคม  2551  

  1.2 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม  620,000  บาท  แยกเปน 

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  620,000  บาท 

1) คาใชจายโครงการจัดทําประชาคมหมูบานเพ่ือปรับปรุงแผนชุมชน และจัดทําแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบลทางาม   ตั้งไว  30,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําประชาคมหมูบานเพ่ือปรับปรุง

แผนชุมชน และจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดแก  คาจัดเตรียมสถานท่ี  คาอาหาร  

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ําดื่ม  คาวัสดุ คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายท่ีจําเปน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท  0891.4/ว 856  ลงวันท่ี  12  มีนาคม  2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

2) คาใชจายโครงการจัดทําประชาคมตําบลเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการและ

จัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  ตั้งไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทํา

ประชาคมตําบลเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการและจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบลทางาม  การจัดทําเวทีประชาคมตําบลเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการและจัดทําแผนพัฒนา

ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดแก  คาจัดเตรียมสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ําดื่ม  คา

วัสดุ  และคาใชจายท่ีจําเปน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ท่ี มท  0891.4/ว 856  ลงวันท่ี  12  มีนาคม  

2553  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

3) คาใชจายในการสงเสริมความเขมแข็งใหชุมชน  ตั้งไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินกิจกรรมของชุมชนและองคกรภาคประชาชนอ่ืน ๆ  เชน  การอบรมใหความรู  บทบาทหนาท่ี เปนคาใชจายใน

พิธีเปด - ปดงาน  คาใชจายเก่ียวกับการใชและตกแตงสถานท่ี   คาวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการตกแตงสถานท่ี  

คาอาหารและเครื่องด่ืม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของรางวัลและเงินรางวัล คาเครื่องขยาย

เสียง  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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4) คาใชจายโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน ตั้งไว 400,000  

บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน ไดแก  คาวัสดุ

เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก            

คายานพาหนะ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2557 หนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.3/ว 416 ลงวันท่ี 1 เมษายน  2547 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค  

0409.6/7954  ลงวันท่ี 25  มีนาคม  2547 

5) คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็ก    ตั้งไว   55,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ

จัดงานวันเด็กแหงชาติ ไดแก คาปายประชาสัมพันธ  คาของรางวัล  คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน อาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาเชาเครื่องเสียง คาจางเหมาเวที คาตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุ – อุปกรณในการจัดทําโครงการฯ และ

คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

6) คาใชจายโครงการยกระดับการปลูกขาวโดยการผลิตขาวพันธุดีพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมชองทาง

การตลาดใหกับเกษตรกรตําบลทางาม  ตั้งไว  35,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฯ คาปาย

ประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ   อุปกรณ  คาเชาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานท่ี  พิธีเปด – ปด และ

คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.4/ว 1659 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม  2553 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

7)  คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน  ตั้งไว  30,000 บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน  เปนคาใชจายพิธีเปด - ปด การฝกอบรม   

เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ  สิ่งตีพิมพ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาบํารุงสถานท่ี คาจางทําความสะอาดสถานท่ี และคาจัดเตรียมสถานท่ีอบรม  และคาใชจายอ่ืนท่ี

จําเปน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

8)  คาใชจายโครงการสรางเครือขายลดปริมาณขยะลดภาวะโลกรอน  ตั้งไว  30,000 บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการจัดทําโครงการสรางเครือขายลดปริมาณขยะลดภาวะโลกรอน  เปนคาใชจายพิธีเปด - ปด การฝกอบรม   

เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร   คาพิมพเอกสารและ  สิ่งตีพิมพ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาบํารุงสถานท่ี คาจางทําความสะอาดสถานท่ี และคาจัดเตรียมสถานท่ีอบรม  และคาใชจายอ่ืนท่ี

จําเปน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2557 

9) คาใชจายโครงการอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว  10,000 บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการจัดทําโครงการฯ ไดแก  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คากระเปาเอกสาร คาถายเอกสาร  คาจาง

เหมาเครื่องเสียง  คาพิมพเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนใน

การดําเนินโครงการฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 1810.3/ว 1001 

ลงวันท่ี 12 เมษายน  2555 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 543 ลงวันท่ี 23 

มีนาคม  2550  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.4/ว 1659 24 สิงหาคม 2553, ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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10) คาใชจายโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งไว 10,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จัดทําโครงการฯ กิจกรรมเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไดแก คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ         

คากระเปาเอกสาร คาถายเอกสาร  คาจางเหมาเครื่องเสียง  คาพิมพเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา

สมนาคุณวิทยากร  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการฯลฯ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

------------------------------------------ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)         รวม        120,000    บาท 

1. งบดําเนินงาน               รวม        120,000    บาท    

 1.1 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม  120,000  บาท   

      ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  120,000  บาท 

         1)  คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตําบลทางาม  ตั้งไว  70,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํา

โครงการแขงขันกีฬาตําบลทางาม เปนคาตกแตงสถานท่ี คาเชาและเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณการแขงขัน         

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ  นักกีฬา  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาถวยรางวัล เหรียญรางวัล  และเงินรางวัลท่ี

มอบใหผูชนะการแขงขันเพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณ  คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการแขงขันกีฬา  ฯลฯ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

         2)  คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ  ตั้งไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ เชน กีฬาสานสัมพันธวัดโบสถ กีฬาไทคัพฯลฯ     

คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาท่ีพัก คาอุปกรณการกีฬา คาชุดนักกีฬาและคาใชจายเบ็ดเตล็ด  คาตอบแทน

เจาหนาท่ีในการควบคุมและผูฝกสอน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน    

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559   

 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)      รวม      160,000      บาท 

1. งบดําเนินงาน                      รวม      130,000      บาท    

 1.1  หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม   130,000   บาท   

       ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว  130,000       บาท 

1)  คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี งานศาสนา  และประเพณีตาง ๆ  ตั้งไว  10,000  บาท  เพ่ือจาย           

เปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี งานทางศาสนา และประเพณีตางๆ ซ่ึงเปนวันสําคัญของทางราชการ งานศาสนา         

และประเพณีตาง ๆ  เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันเขาพรรษา  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
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2) คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ตั้งไว  70,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัด

งานประเพณีลอยกระทง ประจําป  2558  เปนคาจางเหมาเวที คาจัดทําปายประชาสัมพันธ  คาเงินรางวัลประกวด

กระทง  คาจัดเตรียมสถานท่ีและคาตกแตงสถานท่ี  คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง คาจางเหมาไฟแสงสวาง คาใชจายอ่ืน

ท่ีจําเปน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ

การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

3) คาใชจายโครงการเขารวมงานวันน้ําตาล  มหกรรมอาหาร ของดีวัดโบสถ  ตั้งไว 30,000 บาท เพ่ือจาย

เปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฯ เปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม หรือ น้ําดื่ม วัสดุ – อุปกรณ  คาจางเหมาตกแตง

รถขบวน  คาจัดทําปายประชาสัมพันธ  คาจางเหมาแตงกายธิดาน้ําตาล และนักรองชาย – หญิง  คาจางเหมามังคละ  

และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

4) คาใชจายโครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ  ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายโครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเสนาสน เปนคาจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณใชในการ

จัดงาน  คาจัดทําปายประชาสัมพันธ  คาจัดเตรียมสถานท่ี   คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2. งบเงินอุดหนุน                   รวม     30,000     บาท 

    2.1 หมวดเงินอุดหนุน       รวม     30,000      บาท  

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ   ตั้งไว    30,000   บาท 

1) อุดหนุนโครงการวันน้ําตาล  มหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ    ตั้งไว  30,000 บาท    เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการดําเนินโครงการวันน้ําตาล มหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอวัดโบสถ      

โดยจะเบิกจายงบประมาณไดเม่ือองคการบริหารสวนตําบลทางามไดตรวจสอบสถานะทางการคลังแลวเห็นวามีรายได

เพียงพอ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3116 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

 

------------------------------------------ 

แผนงานการเกษตร (00320) 

งานสงเสริมการเกษตร (00321)       รวม   5,000     บาท 

1. งบดําเนินงาน             รวม     5,000   บาท    

  1.1 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม   5,000  บาท   

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  รวม  5,000  บาท    

  1) คาใชจายการดําเนินกิจกรรมของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทางาม ตั้งไว 5,000  

บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุม  คาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานและวัสดุอ่ืน ฯลฯ   

------------------------------------------- 
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งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)      รวม      5,000     บาท 

1. งบดําเนินการ              รวม        5,000     บาท    

  1.1 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม  5,000  บาท   

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  รวม  5,000  บาท      

  1) คาใชจายโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ  ตั้งไว   5,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาทําปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  คาจางเหมารถขนกลาไม  คาจางรถไถปรับพ้ืนท่ี  คาจางขุดหลุมและปกหลักกลาไม   

คาอาหารและเครื่องดื่มผูเขารวมกิจกรรม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ฯลฯ  เพ่ือสนับสนุนโครงการทองถ่ินไทย            

รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 306 ลงวันท่ี 3  

กุมภาพันธ 2554 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/682 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2554  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

---------------------------------------- 
 

แผนงานการพาณิชย (00300) 

งานกิจการประปา (00332)       รวม       260,000       บาท 

1. งบดําเนินงาน             รวม     260,000       บาท    

  1.1 หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว  รวม   200,000  บาท   

ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 10,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวสําหรับ

บริหารจัดการระบบประปาหมูบานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม วัสดุส้ินเปลือง เชน  ไมกวาดทางมะพราว ไม

กวาดดอกหญา ฯลฯ 

ประเภท  คาวัสดุกอสราง   ตั้งไว   100,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางสําหรับบริหารจัดการ

ระบบประปาหมูบานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ

ประปา ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ปูนขาว ฯลฯ 

ประเภท  คาวัสดุอ่ืน   ตั้งไว   90,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสําหรับบริหารจัดการระบบประปา

หมูบานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม วัสดุส้ินเปลือง เชน  สารสม  คลอรีน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา ฯลฯ 

  1.2 หมวดคาสาธารณูปโภค  ตั้งไว  รวม   60,000  บาท   

ประเภท  คาไฟฟา   ตั้งไว   60,000   บาท   เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับบริหารจัดการระบบประปา

หมูบานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  

 

------------------------------------------ 
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แผนงานงบกลาง (00400)    

งบกลาง   (00400)        รวม  11,183,160   บาท 

1. งบกลาง               รวม    11,183,160   บาท  

 1.1 หมวดงบกลาง  ตั้งไว  รวม    11,183,160   บาท   

          ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว  120,000  บาท  เพ่ือจายสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับ

พนักงานจาง ของ อบต. รอยละ 5  ของคาตอบแทนพนักงานจาง  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

          ประเภท เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ   ตั้งไว  8,727,600  บาท   เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลทางาม รองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ป ข้ึนไปท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และได

ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคการบริหารสวนตําบลทางามเรียบรอยแลว ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1234 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป - สําหรับ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

          ประเภท เบ้ียยังชีพคนพิการ   ตั้งไว   1,824,000  บาท   เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลทางาม รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดแสดงความจํานง

โดยการขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคการบริหารสวนตําบลทางามเรียบรอยแลว ตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1234 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2559 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป - โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือ

ทุพพลภาพ) 

          ประเภท เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  ตั้งไว   60,000  บาท   เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดสในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลทางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

 ประเภท เงินสํารองจาย  ตั้งไว   150,000  บาท   

           - คาใชจายในการบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว   150,000  บาท  เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาเหตุท่ีเกิดจากภัย

ธรรมชาติตาง ๆ และเหตุท่ีประชาชนเดือดรอนตองการความชวยเหลือเปนการเรงดวน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667  ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 

0808.3/ว 323 ลงวันท่ี 15  มีนาคม  2547  

 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน   ตั้งไว  141,576   บาท    

  - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว  100,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทางาม  ไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

   - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทางาม ตั้งไว  41,576  บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลทางาม ในการบริหารจัดการกองทุน ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0891.4/ว 2502 ลว. 20 สิงหาคม 2553 

 ประเภทบําเหน็จ / บํานาญ  ตั้งไว  159,984  บาท 
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           - เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  ตั้งไว 159,984  บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน  (ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุดท่ี มท 0318 /ว 1928 ลงวันท่ี  25 สิงหาคม 2543) เพ่ือสงสมทบ

เขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ในอัตรารอยละหนึ่งของรายได (ตั้งจายจากเงินรายได)     
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