
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง

อําเภอ กาญจนดิษฐ์   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,537,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,635,780 บาท

งบบุคลากร รวม 5,641,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งรัง ซึ่งเบิกจ่ายตามอัตราที่ระเบียบกําหนดไว้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง ซึ่งเบิกจ่ายตามอัตราที่ระเบียบ
กําหนดไว้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งรัง ซึ่งเบิกจ่ายตามอัตราที่ระเบียบกําหนดไว้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 936,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง ซึ่งเบิกจ่ายตาม
อัตราที่ระเบียบกําหนดไว้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,020,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,985,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ พร้อม
     เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีและเงินที่ปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ จํานวน 9 
            ตําแหน่ง ดังนี้ 
     - ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  38,500x12 = 462,000
     - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 37,960x12 = 455,520
     - หัวหน้าสํานักปลัด 26,980x12 = 323,760
     - นักจัดการงานทั่วไป 22,980x12 = 275,760
     - นักทรัพยากรบุคคล 29,110x12 = 349,320
     - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 29,610x12 = 355,320
     - นิติกร 19,480x12 = 233,760
     - นักพัฒนาชุมชน 29,110x12 = 349,320
     - เจ้าพนักงานธุรการ 15,140x12 = 181,680
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตําบล ที่เบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ กําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานักปลัดที่เบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 713,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 5 ตําแหน่ง ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ 
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 20,250x12 = 243,000
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 11,510x12 = 146,520
- พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ 
- คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 18,000x12 = 216,000
- พนักงานขับรถยนต์ 9,000x12 = 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ที่เบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ กําหนด

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
งบดําเนินงาน รวม 1,898,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมิน
บุคคลและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบและคณะกรรมการต่าง ๆ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลในตําแหน่ง
ต่าง ๆ เมื่อได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ ที่เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบที่กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิ
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ค่าใช้สอย รวม 928,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 358,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆตั้งไว้ 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งจานดาวเทียม จ้างเหมาอัดขยายภาพ 
เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่ารับวารสาร ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างแรงงาน 
ค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯกรณีเข้าอบรม ประชุมสัมมนา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบฯกําหนด ฯลฯ
2.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่ออยู่เวรยาม
ในสถานที่ราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
3.ค่าจ่ายสําหรับทําประกันรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนท้อง
ถิ่น ตั้งไว้ 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับทําประกันรถยนต์ราชการขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไปนิเทศงาน 
ดูเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปี 1% ของ
รายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ
อื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาและผู้มีสิทธิและ
ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
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3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางราชการและสถาบันพระมหา
กษัตริย์ งานพิธี  ราชพิธี  ศาสนพิธี  ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ค่าโต๊ะหมู่บูชา 
ค่าพวงมาลา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าจัดซื้อธง เสาธง ดอกไม้ 
พานพุ่มฯลฯ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และราชวงศ์ 
วันปิยะมหาราช ฯลฯ   ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564
 )  หน้าที่ 98

4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณนธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งรัง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ ประจําปีงบประมาณ 
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย 
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกนํ้า รถมอเตอร์ไซต์ เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ ตู้ ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์
ส่วนกลาง ของ อบต. ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกถ่าย
เอกสาร 
แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
 เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ของที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง เช่น ไม้กวาด นํ้ายาล้าง
ห้องนํ้า และอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆเพื่อใช้ในการ
บริหารกิจการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช อาหารสัตว์
 ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ
 ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ป้ายไวนิล  การจัดทําวารสาร ฟิล์ม
สไลด์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุต่างๆของคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก 
แผ่นกรองแสง เครื่องสํารองไฟ อื่นๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของสํานักงานที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งรัง  และอาคารสถานที่รับผิดชอบต่างๆ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เลขหมายต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งรัง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ 
ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์อากรต่างๆ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการทางโทรคมนาคมต่างๆ เช่น ค่าติดตั้ง  ค่า
อุปกรณ์  ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต. ค่าปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าโทรสาร ค่าโทรภาพและค่าสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 76,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นประจําสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งรังจํานวน  1  เครื่อง  ขนาด  15  ลิตร  (เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานคุรุภัณฑ์ พ.ศ.2558)   ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -
 2564 )  หน้าที่ 98

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 13,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต  จํานวน  2  ตัว    ปราก
ฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98
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ตู้บานเลื่อนกระจก  4  ฟุต จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาด (กว้างxลึกxสูง)
119x41x88  ซม. 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ  ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป  ระบบดิจิตอล  ความละเอียดไม่น้อย
กว่า  20  ล้านพิกเซล  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ.  2561 ราย
ละเอียดดังนี้
1.เป็นกล้องคอมแพ็ค (compact  digital  camara )
2.ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นต์เซอร์
ภาพ (Imag sensor)
3.มีระบบแฟลชในตัว
4.สามารถเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต้องการเปลี่ยน
5.สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน (งานนิติการและกฎหมาย) จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  1  เครื่อง   รายละเอียดดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2CORE) 
จํานวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า  ดังนี้
1)ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ  CACHE MEMORY  ขนาดไม่น้อย
กว่า 1 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  2.5 GHZ  และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิค (Graphic Processing  Unit ) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหรือ
2)ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB  ต้องมีความเร้วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 Ghz  
-มีหน่วยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
-มีหน่วยการเก็บข้อมุล (Hard drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ  ชนิด  solid  stste  drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB   
จํานวน  1  หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768 pixcel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12  นิ้ว
-มี DVD-RW หรือแบบที่ดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (internai) หรือภาย
นอก (External ) จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface )
แบบ 10/100/1000  Base-t  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi ( IEEE 802 .11b,g,n,ac  
และ Bluetooth
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ.  2561  ณ วันที่  23  พ.ค  2561 
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
แบบ Network)   จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
• ความละเอียดในการพิมพ์สี 600 ? 600 dpi
• มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
• มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
• สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
• มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
• มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
• มีช่องเชื่อมต่อ  (Network Interface) แบบ 10/100 Base - T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า       1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) ได้
• มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
• สามารถใช้งานกับ A4,Letter,Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ.  2561  ณ วันที่  23  พ.ค  2561    ปราก
ฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนอําเภอกาญจนดิษฐ์ค่าจัดงานรัฐพิธี  พิธี  ศาสนพิธี  ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอกาญจนดิษฐ์ค่าจัดงานรัฐพิธี พิธี ศาสน
พิธี ฯลฯ
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 92

งานบริหารงานคลัง รวม 2,954,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,901,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,901,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,811,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ พร้อม
เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ จํานวน 6 
ตําแหน่ง ดังนี้ 
 - ผู้อํานวยการกองคลัง  28,560x12 = 342,720
- นักวิชาการเงินและบัญชี  29,680x12 = 356,160
- นักวิชาการพัสดุ  23,080x12 = 276,960
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 24,825x12 = 297,900
- เจ้าพนักงานพัสดุ 24,825x12 = 297,900
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 19,970x12 = 239,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตําบล ที่เบิกจ่าย
ได้ตามที่ระเบียบกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง ที่เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 976,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 256,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในตําแหน่งต่างๆ เมื่อได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช้าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้าน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตําบลและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ   ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ฯลฯ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่างานคัดลอกข้อมูลที่ดินเพิ่มเติม
 - เป็นค่าธรรมเนียม และค่าถ่ายเอกสาร
 (กระดาษ เอ 4 , ตลับหมึกฯลฯ )
2) ค่างานสํารวจภาคสนาม 
 - เป็นค่าจ้างลูกจ้าง หรือจ้างเหมา
 - เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
3) ค่างานจัดทําทะเบียนทรัพย์สินในโปรแกรมจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
4) ค่างานปรับปรุงข้อมูลและการส่งชั้นข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS 
 - ค่าเป็นค่าจ้างเหมาลูกจ้างลงข้อมูล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  คอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ วัสดุสํานักงานต่าง ๆ 
เช่น กระดาษปากกา แบบพิมพ์ สิ่งที่พิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก
 แผ่นกรองแสง เครื่องสํารองไฟ อื่นๆ ฯลฯ 

วันที่พิมพ์ : 5/11/2561  08:59:34 หน้า : 9/24



งบลงทุน รวม 77,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน  4
  ใบ  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 6,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด  5  ฟุต  จํานวน  1
  ตัว ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับสํานักงาน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับสํานักงาน) คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 Core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 1.)ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผล              ด้าน
กราฟิก  (Graphics Processing Unit ) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 2.) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ
ชนิด Solid State Drive    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย
-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD - RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน ( Internal) หรือภาย
นอก (External)                           จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่องข่าย ( Network Interface ) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (  Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI  หรือ VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI - FI ( IEEE  802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98
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จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
( จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา            แบบ Cache  Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz.
-  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  หรือ
    2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  หรือ
    3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120  GB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน           ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
  จํานวน 1หน่วย
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก  (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet))
จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
• เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, copier ,Scanner 
และFAX ภายในเครื่องเดียว
• ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก( Inkjet)
• ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200  dpi 
หรือ 1,200 x  4,800  dpi
• มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ15 ภาพต่อนาที(ipm)
• มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ10
 ภาพต่อนาที(ipm)
• สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได้
• มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
• มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
• สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
• สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
• สามารถย่อและขยายได้ 25  ถึง 400  เปอร์เซ็นต์
-            มีช่องเชื่อมต่อ(interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-            มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network  interface ) 
แบบ  10/100  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-          สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WIFI ) ได้
-            มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น
-        สามารถใช้ได้กับ A4 , letter, legel และ  custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ.  2561  ณ วันที่  23  พ.ค  2561    ปราก
ฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช่จ่ายในการดําเนินโครงการตามมาตรการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่างเวลาปกติและช่วงเทศกาล 
เช่น  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องตามโครงการ ฯลฯ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯและ
หนังสือสั่งการต่างๆ ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564
 )  หน้าที่ 73
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองตามโครงการจัด
ตั้งศู 
นย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 748,240 บาท

งบบุคลากร รวม 642,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 642,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 291,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลพร้อม
เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี และเงินปรับเพิ่มต่าง ๆ จํานวน 1
 ตําแหน่ง ดังนี้
- ครู 24,290x12 = 291,480

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,760 บาท

 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่
ผู้ดูแลเด็ก 11,760x12 = 141,120
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินส่วนเกินที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรร ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่
ผู้ดูแลเด็ก (ถ่ายโอน) 9,970x12 = 119,640

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างที่เบิกจ่ายได้
ตามที่ระเบียบกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ที่เบิก
จ่ายได้ตามระเบียบที่กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตําบล
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งรัง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร 
แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ของที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง เช่น ไม้กวาด นํ้ายาล้าง
ห้องนํ้า และอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุต่างๆของคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก 
แผ่นกรองแสง เครื่องสํารองไฟ อื่นๆ ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิมิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการทางโทรคมนาคมต่างๆ เช่น ค่าใช้
บริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต. ค่าปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าโทรสาร ค่าโทรภาพและค่า
สื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี  แบบ  Neteork จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ network  จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
• ความละเอียดในการพิมพ์สี 600 ? 600 dpi
• มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
• มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
• สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
• มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
• มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
• มีช่องเชื่อมต่อ  (Network Interface) แบบ 10/100 Base - T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า       1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) ได้
• มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
• สามารถใช้งานกับ A4,Letter,Legal และ Custom
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 98
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,797,668 บาท
งบดําเนินงาน รวม 881,068 บาท

ค่าใช้สอย รวม 411,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา เช่น  ค่า
อาหาร  เทียนเข้าพรรษา  ฯลฯ   ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564
 )  หน้าที่ 92

โครงการวันแม่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันแม่  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหารเครื่องดื่ม  ป้ายไวนิล  ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -
 2564 )  หน้าที่ 86

โครงการวันไหว้ครู จํานวน 3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันไหว้ครู   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหารเครื่องดื่ม  ป้ายไวนิล  ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -
 2564 )  หน้าที่ 82

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา จํานวน 402,600 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จัดสรรตามจํานวนเด็ก
อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี  ใช้จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
  มิถุนายน  2561  โดยการจัดสรร  โดยจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุ
การศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก  จํานวน  61  คน  เป็น
เงิน  103,700  บาท 

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  245
 วัน  ในอัตราวันละ  20ต่อคนต่อวัน  โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10
  มิถุนายน  2561โดยมีเด็กจํานวน 61  คน  เป็นเงิน 298,900
  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0816.2/ ว 3274  ลงวัน
ที่ 19  มิถุนายน  2561
  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 84
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ค่าวัสดุ รวม 469,468 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 469,468 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิมิต   ในอัตราคน
ละ 7.37 บาทต่อคน  ดังนี้ 
1.สําหรับนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ) จํานวน 260 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2561) 
นักเรียนจํานวน 184 คน เป็นเงิน 352,580 บาท แยกเป็น
-โรงเรียนบ้านควนนิมิต จํานวน 112 คน 
-โรงเรียนบ้านวังหวายจํานวน 52 คน
-โรงเรียนบ้านคลองกรูดจํานวน 20 คน

2. สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน
(ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2561) จํานวนนักเรียน 61 คน
 เป็นเงิน 116,888 บาท แยกเป็น
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิมิต จํานวน 61 คน
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0816.2/ ว 3274  ลงวันที่ 19
  มิถุนายน  2561 )ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น 

งบเงินอุดหนุน รวม 916,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 916,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 916,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
ในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 901,600  บาท
โดยแยกเป็นรายโรงเรียน ดังนี้ 
-โรงเรียนบ้านควนนิมิต จํานวน 112 คน เป็นเงิน 548,800.-บาท 
-โรงเรียนบ้านวังหวาย จํานวน 52 คน เป็นเงิน 254,800.- บาท
-โรงเรียนบ้านคลองกรูด จํานวน 20 คน เป็นเงิน 98,000.-บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0816.2/ ว 3274  ลงวันที่ 19
  มิถุนายน  2561)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ 
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 3 โรงเรียน ตั้งไว้ 15,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานศึกษา ในสังกัดตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยแยกเป็นรายโรงเรียนดังนี้ 
-โรงเรียนบ้านควนนิมิต ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ประจําปี 2560 จํานวนเงิน 5,000.- บาท
-โรงเรียนบ้านคลองกรูด ในโครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
จํานวนเงิน 5,000.- บาท
 -โรงเรียนบ้านวังหวายในโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
จํานวนเงิน 5,000.-บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า   เช่น  วัคซีน  ค่าจ่างฉีดยา  ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขใน
เขตตําบลทุ่งรัง โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงาน อสม. ในเขตชุมชน/หมู่
บ้าน ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในเรื่องต่างๆและการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องจํานวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ( 2561-2564) หน้า 63 ข้อ4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,723,840 บาท

งบบุคลากร รวม 951,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 951,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 669,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ พร้อม
เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ จํานวน 2
 ตําแหน่ง ดังนี้ 
- ผู้อํานวยการกองช่าง 32,450x12 = 389,400
- นายช่างโยธา 23,370x12 = 280,440

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง ที่เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 ตําแหน่ง ดังนี้
 - คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 18,000x12 = 216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ที่เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ กําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 772,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลในตําแหน่งต่างๆ
เมื่อได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์เบิกตามระเบียบ
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ตรวจสอบ คุณภาพนํ้า ระบบนํ้าประปาหมู่
บ้าน และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000  บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการวิศวกรเซ็นต์รับรองแบบแปลน  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาและผู้มีสิทธิและ
ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
รัง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร แบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้
ต่างๆ ปูน ทราย อิฐ ค้อน ตะปู กระเบื้อง ท่อนํ้า และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิส์  เม้าส์  หมึก  ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 285,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯซึ่งเบิกจ่ายตามที่
ระเบียบกําหนด   ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 93

โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามที่ระเบียบกําหนด ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -
 2564 )  หน้าที่ 77

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับเด็กเยาวชน  และประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตําบล
ทุ่งรังเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯซึ่งเบิกจ่าย
ตามที่ระเบียบกําหนด   ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564
 )  หน้าที่ 96

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มสตรี จํานวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี ตําบลทุ่งรัง
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯซึ่งเบิกจ่าย
ตามที่ระเบียบกําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564
 )  หน้าที่ 96

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
 ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯซึ่งเบิกจ่ายตามที่
ระเบียบกําหนด ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 96
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โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรังพบปะประชาชน จํานวน 25,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลและการปรับปรุงแผนชุมชน การจัดเวทีรับฟังความคิด
เห็น ของประชาชนในเรื่องทั่วๆไปและเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การออก
พบปะ เยี่ยมเยือนประชาชน เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 96

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสี่วัยต้ายภัยยาเสพติดครั้งที่ 12  ประจําปี  2562 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจักกิจกรรมการแข่งกีฬา 4 วัย ต้านยาเสพติด 
ประจําปี ครั้งที่ 11ประจําปี พ.ศ.  2560 เช่น ค่าจักทําป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดทําสวนสนามแข่งขัน เงิน
รางวัล
และของรางวัลในการแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตามระเบียบ
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562)หน้า 65 ข้อ 1

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลกีฬาหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด จํานวน 90,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาฟุตบอลศูนย์กีฬาหมู่
บ้านต้านยาเสพติด ประจําปี พ.ศ. 2562 อบต.ทุ่งรัง คัพ เช่น ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดทําสนามแข่ง
ขัน เงินรางวัล และของรางวัลในการแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ถ้วยรางวัล ค่าจ้างกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562)หน้า 65 ข้อ 3

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  "กาญจนดิษฐ์คัพ" จํานวน 15,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาฟุตบอลศูนย์กีฬาหมู่
บ้านต้านยาเสพติด ประจําปี พ.ศ. 2562 อปท. คัพ เช่น ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดทําสนามแข่ง
ขัน เงินรางวัล และของรางวัลในการแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ถ้วยรางวัล ค่าจ้างกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 78

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.คัพ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล "อบจ
.คัพ " ประจําปี 2562 และการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมและฝึกซ้อม ค่าเสื้อผ้าสําหรับการแข่งขัน ค่าจัด
ขบวนพาเหรด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 78
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โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอําเภอกาญจนดิษฐ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑาระดับอําเภอและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลายวาส เล็กการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอื่นๆ เช่น ค่า
ใช้จ่ายในการเตรียมและฝึกซ้อม ค่าเสื้อผ้าสําหรับการแข่งขัน ค่าจัดขบวน
พาเหรด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด  ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 78

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอกาญจนดิษจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑาระดับอําเภอ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา- กรีฑา อําเภอกาญจน
ดิษฐ์ สําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อําเภอ
กาญจนดิษฐ์ 
ประจําปีงบประมาณพ. ศ. 2562 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -
 2564 )  หน้าที่ 78

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และรดนํ้าผู้สูงอายุ เช่น 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่องตาม
โครงการ ฯลฯ ตามที่ระเบียบกําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -
 2564 )  หน้าที่ 92

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี จํานวน 55,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของไทย เช่น ค่าทําป้ายโครงการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่า
ใช้ สอยในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ตามที่ระเบียบกําหนด  ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 92

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(ค่ายพระพุทบุตร) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตําบลทุ่งรัง เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และเอกสารต่างๆตาม
ที่ระเบียบกําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 82
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,292,000 บาท

งบลงทุน รวม 6,292,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,292,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนซอยท่าม่วงล่าง  ซอย 1  หมู่ที่  1 จํานวน 183,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายซอยท่าม่วงล่าง   ซอย 1 หมู่ที่ 1
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล
. ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบที่อบต.ทุ่งรัง
กําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 43

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายซอยนิออน หมู่ที่ ๓ จํานวน 481,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายซอยนิออน หมู่ที่ 3 กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 750.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบที่อบต.ทุ่งรังกําหนด  ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 43

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายซอยลํายอง หมู่ที่ ๓ จํานวน 807,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายซอยลํายอง หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 1,480.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบที่อบต.ทุ่งรังกําหนด  ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 43

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๕ จํานวน 439,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 5
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล
. ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบที่อบต.ทุ่งรัง
กําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 44

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอยเก้า 
หมู่ที่ ๑

จํานวน 1,589,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอย
เก้า หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 750.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,750.00 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบที่อบต.ทุ่งรังกําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -
 2564 )  หน้าที่ 44

โครงการบุกเบิกถนนลงหินผุ ถนนสายซอยนางวาส หมู่ที่ ๔ จํานวน 728,000 บาท
โดยทําการบุกเบิกถนนลงหินผุ ถนนสายซอยนางวาส หมู่ที่ 4 กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณหินผุไม่น้อย
กว่า 1,024.00 ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบที่อบต.ทุ่งรังกําหนด  ปราก
ฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 47
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
คลองกรูด หมู่ที่ ๒

จํานวน 1,422,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สายคลองกรูด หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 586.00
 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับ
ปรุงไม่น้อยกว่า 5,274.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบที่อบต.ทุ่งรัง
กําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 44

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสแพรก หมู่ที่ ๕ จํานวน 343,000 บาท
โดยทําการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสแพรก หมู่ที่ 5 โดยทําการ
ปรับปรุงท่อจ่ายนํ้าประปา ท่อ HDPE80 PN.6 ขนาด 75 มม. ระยะทาง
ยาว 300.00 เมตร และท่อ HDPE80 PN.6 ขนาด 63 มม.  ระยะทาง
ยาว 2,000.00 เมตร ตามรูปแบบที่อบต.ทุ่งรังกําหนด  ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี (2561 - 2564 )  หน้าที่ 65

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน  กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด

ค่าชดเชยค่าสัญญาปรับค่าได้  (ค่าK) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (ค่าชดเชยค่าสัญญาปรับค่าได้ (ค่าK) ของ
งบก่อสร้าง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,310,192 บาท

งบกลาง รวม 5,310,192 บาท
งบกลาง รวม 5,310,192 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

         1.เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง ใน
อัตราร้อยละ 5 สําหรับพนักงานจ้าง ของอัตราค่าตอบแทนและเงินเพิ่ม
การ ครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือด่วนที่สุด มท.0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2557 ตั้งไว้จํานวน 84,000 บาท
           2.เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิมิต ในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่า
ตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
.0808.2/ว4072  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้จํานวน 16,000
 บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตนตามนโยบาย
รัฐบาล ใน การสนับสนุนดําเนินการงานสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออม
ทรัพย์ร่วมกันจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็นการสร้างหลัก
ประกันความ มั่นคงของชุมชนรากฐานและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน ด้วยหลักการ ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,973,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุรายเดิม  และผู้มีสิทธิที่มาลง
ทะเบียนรายใหม่ จํานวน 498 คน

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 729,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการรายเดิม  และผู้มีสิทธิที่มาลง
ทะเบียนรายใหม่ จํานวน 76 คน

สํารองจ่าย จํานวน 232,092 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองรายจ่ายต่างๆ กรณีเร่งด่วนตามความเหมาะสมใน
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  หรือช่วยเหลือประชาชนใน
กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึนในพื้นที่รับผิดชอบ 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งรัง  ร้อยละ  40  ของค่าบริการสาธาณสุขที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 170,300 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3028  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2561

วันที่พิมพ์ : 5/11/2561  08:59:34 หน้า : 24/24


