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อําเภอ บันนังสตา   จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนตําบลบันนังสตา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  2557

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก อบต.เดือนละ
7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่ง นายก อบต. เดือนละ 1,750
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่ง รองนายก อบต. จํานวน 2
คน ๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต.เดือนละ 1,750
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต.จํานวน 2 คน
ๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต.เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายก อบต.จํานวน 2 คน ๆ ละ 11,220
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
งบบุคลากร รวม 5,820,320 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 9,361,820 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 51,703,070 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตามทีได้รับมอบหมาย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) หรือ
เงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต. ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,328,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ เช่น เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพืนทีพิเศษ (สปพ.)เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 12 เดือน พร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน อบต.นักบริหารงานทัว
ไป ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร จํานวน 12 เดือน  ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 176,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินสวัสดิการสําหรับ
การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนทีพิเศษ(ส.ป.พ.)เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว,เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร) ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 450,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 10 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,076,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ตําแหน่งประธานสภาฯ อบต.เดือนละ
11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ตําแหน่งรองประธานสภาฯ อบต.เดือนละ
9,180 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ตําแหน่ง เลขานุการสภาฯ อบต.เดือนละ
7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ตําแหน่ง สมาชิกสภาฯ อบต.จํานวน 20
คนๆละ 7,200 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,728,000
บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,059,200 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลทีมีความจําเป็นและเหมาะสม ค่า
พวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ ฯลฯ ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การจัด
ประกวดต่างๆ พิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา ค่าจัดเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลในโอกาสต่างๆ เช่น มา
นิเทศงาน ตรวจเยียมชมหรือมาศึกษาดูงานค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรอง
ในการประชุมสภาฯ อบต.หรือการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ทีได้รับ
แต่งตังฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานในวันสําคัญของราชการ เช่น วัน
ปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอืน
ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือเข้าปกเอกสารอืน ๆ ค่า
โฆษณาเผยแพร่ เช่น โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ ปฏิทินประจําปี ปฏิทินเดือนรอมฏอน หรือสิงพิมพ์ต่าง
ๆ การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์และอืน ๆ ค่าเบียประกัน ประกันภัย
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึง ได้แก่ ค่า
รับบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาแบกหาม ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้าง
เหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน จํานวน 9
ราย  ค่าจ้างเหมาบริการรับจ้างทําอืน ๆ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนที และปรับปรุงเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตประจํา
ตําบล และค่าใช้จ่ายเพือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน รองรับการดําเนินงานต่าง ๆ
เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลพืนฐานของ อบต. ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,800,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เพือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมี
สิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด ตังจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน อบต. บันนังสตา และทีอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 368,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี วัสดุ
คอมพิวเตอร์อืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด นํายาถูพืน นํายา
ล้างห้องนํา ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพือเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีมีความจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น
กระดาษ ปากกา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครือง
ปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี และ
ครุภัณฑ์อืนๆ ซ่อมแซมวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและดูงานในการเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของ อบต. ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและดูงาน จํานวน 400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ของ
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ช่วย
ปฏิบัติราชการทีได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เช่น ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัว
ไป หรือเลือกตังซ่อมสมาชิกสภา อบต.ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  จํานวน 2 เครือง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 66)
   คุณลักษณะพืนฐาน
   1. เครืองปรับอากาศแบบติดผนัง 18,000 BTU  แบบประหยัดไฟ
เบอร์ 5 พร้อมติดตัง จํานวน 1 เครือง
   2. เครืองปรับอากาศแบบติดผนัง 24,000 BTU  แบบประหยัดไฟ
เบอร์ 5 พร้อมติดตัง จํานวน 1 เครือง

4. เครืองปรับอากาศ จํานวน 62,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพักคอย จํานวน 2 ตัว  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 66)

3. เก้าอีพักคอย จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน ระดับ 3 จํานวน 3 ตัว ตังจ่ายจาก
เงินรายได้(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 หน้า 66)

2. เก้าอี ระดับ 1 - 3 จํานวน 4,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 1 ตู้ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559  หน้า
63)

1. ตู้เอกสาร จํานวน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 183,500 บาท
งบลงทุน รวม 183,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าใช้คู่สายสํา
หรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 78,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ในการส่งหนังสือติดต่อราชการของ อบต.ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าเช่าเลขหมาย ค่าโทรศัพท์ในการ
ติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปา จํานวน 12 เดือน ของ อบต. ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
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ค่าจ้างทีปรึกษาเพือวิจัย วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิ
ใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ/หรือสิงก่อสร้าง
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

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

- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี และครุภัณฑ์อืน ๆ เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ
ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-
2559 หน้า 63
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก และมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 4
GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1
หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย 10/1001/1000 Mpba จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-จอภาพแบบ LCD มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครือง จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 1 เครือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 -
2559 หน้า 66
  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) ที
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz จํานวน  1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  500
GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) หรือ
Bluetooth

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 27,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



วันทีพิมพ์ : 9/9/2557  10:19:28 หน้า : 7/31

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทัวไป และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการ
สู้รบ(พ.ส.ร)ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 94,330 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 12 เดือน พร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 251,160 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา เช่น เงินเพิมค่าครองชีพ
ชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร)ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 3,840 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 12 เดือน พร้อมปรับปรุงค่า
จ้างประจําปี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัว
ไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 168,360 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร)ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,740 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 6 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 816,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,527,910 บาท
งบบุคลากร รวม 1,527,910 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 3,453,110 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบันนังสตาและแผนชุมชน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559
หน้า 67)

ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล จํานวน 30,000 บาท

-เพือดําเนินการโครงการจัดอบรมโครงการให้ความรู้เกียวกับแผน
พัฒนา แผนชุมชน และศึกษาดูงาน เช่น โครงการอบรมคณะอนุกรรม
การหมู่บ้าน  โครงการอบรมผู้นําต่าง ๆ ในพืนที ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการให้ความรู้เกียวกับการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 130,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการบริการประชาชน
เพือจัดเก็บภาษีในหมู่บ้าน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

2. ค่าใช้จ่ายโครงการบริการประชาชนเพือจัดเก็บภาษีในหมู่บ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้
ช่วยปฏิบัติราชการทีได้อนุญาตให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือเข้าปกเอกสารอืน
ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รายจ่ายเกียวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประกัน ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึง ได้แก่ ค่า
รับบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาแบกหาม ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
จํานวน 1 ราย  ค่าจ้างเหมาบริการรับจ้างทําอืน ๆ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,030,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิได้
รับตามระเบียบกําหนด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิได้
รับตามระเบียบกําหนด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 52,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)หรือเงิน
รางวัลให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 562,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,822,200 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 65)

3. ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานระดับ 7 จํานวน 1 ตัว ตังจ่ายจากเงิน
รายได้(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 66)

2. เก้าอีทํางานระดับ 7 จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 7 จํานวน 1 ตัว ตังจ่ายจากเงิน
รายได้(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 64)

1. โต๊ะทํางานระดับ 7 จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 103,000 บาท
งบลงทุน รวม 103,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ คีบอร์ด ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี
เป็นต้น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น
กระดาษ ทะเบียนต่าง ๆ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี และครุภัณฑ์อืน  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจําปี
2557 ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการจัดทําศูนย์อํานวยการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในการจัดทําแผนทีแม่บทและคัดลอกข้อมูล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการเดินสํารวจภาคสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ทีใช้
ในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ เช่น การ
ฝึกอบรม ค่านํามันเชือเพลิง ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

3. โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
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- สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจํารถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์ จํานวน 2 อัตรา คนงานขับรถนําอเนกประสงค์ จํานวน
1 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการรับจ้างทําอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบียเลียงให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือนและเจ้าหน้าทีทีมาปฏิบัติหน้าที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 830,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี และครุภัณฑ์อืน ๆ เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ขนิด LED
สีแบบ Network จํานวน 1 เครือง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 63
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สี-ขาวดํา ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
-มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 X Parallel หรือ 1XUSB 2.0
1XEthernet 10/100 Base TX
-สามารถใช้ได้กับ A4 Leter Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

จัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 22,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-
2559 หน้า 63
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก และมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 4
GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1
หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย 10/1001/1000 Mpba จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-จอภาพแบบ LCD มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 25,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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- สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะทีอยู่
ในความดูแลของ อบต. ทีมีราคาซ่อมครังหนึงเกิน 5,000 บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 30,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมีต่าง ๆ เช่น นํายาเคมี ผงเคมีแห้ง
และอืนๆ ฯลฯ ทีจําเป็นต่อการใช้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่านํามัน นํามันหล่อลืน สําหรับรถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนรักษาความ
สงบภายใน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีมีลักษณะเป็นวัสดุทีใช้
ในการซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางรถยนต์ ตลอดจน อะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกนําอเนกประสงค์ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนรักษาความสงบ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกียวกับการอบรมให้ความรู้
กฏหมายจราจรและอัคคีภัย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2557-2559 หน้า 62)

4. โครงการให้ความรู้กฎหมายจราจรและอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกียวกับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น วันปีใหม่
วันสงกรานต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2557-2559 หน้า 61)

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ

จํานวน 80,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าอบรมฝึกซ้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 -
2559 หน้า 61)

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณะภัย ตลอดจนภัยอืนๆ ซึงเป็นภัยสาธารณะไม่ว่า   จะ
เกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึน ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ.2557-2559 หน้า73)

1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ทีจําเป็นหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ช่วยปฏิบัติ
ราชการทีได้รับอนุญาตให้เดินทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-สําหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงาน จํานวน 2 ราย และค่าจ้าง
เหมาบริการรับจ้างทําอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 132,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 232,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)หรือเงิน
รางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของ อบต.ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 752,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ เช่น เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพืนทีพิเศษ(สปพ.)เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 12 เดือน พร้อมปรับ
ปรุงค่าจ้างประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงาน เช่น เงินสวัสดิการสําหรับการ
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนทีพิเศษ(ส.ป.พ)เงินเพิมค่าครองชีพ
ชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร)ฯลฯ ตังจ่ายเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ปี จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 340,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,190,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,190,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,062,290 บาท

แผนงานการศึกษา
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-
2559 หน้า 63
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก และมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 4
GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1
หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย 10/1001/1000 Mpba จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-จอภาพแบบ LCD มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย

คอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 64)
  คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียด 12 ล้านพิเซล
-แบบนวลซูม 4 เท่า เลนส์ f2.0
-เลนส์มุมกลาง 28 มม.
-ช่องมองภาพแบบดิจิตอล
-บันทึกวิดีโอ Full HD (1080P)
-จอ LCD ขนาด 3.0 นิว

กล้องถ่ายรูป จํานวน 15,990 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 63)

ตู้เอกสาร จํานวน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,290 บาท
งบลงทุน รวม 120,290 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ คีบอร์ด เป็นต้น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี และครุภัณฑ์อืน ๆ เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ
ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva ราคา 5300 บาท
คุณลักษณะพิเศษ
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVa และ 600W
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

สํารองไฟ จํานวน 5,300 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-
2559 หน้า 63
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก และมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 4
GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1
หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย 10/1001/1000 Mpba จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-จอภาพแบบ LCD มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย

เครืองพิมพ์ จํานวน 22,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 1 เครือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 -
2559 หน้า 66
  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) ที
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz จํานวน  1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) หรือ
Bluetooth

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 27,000 บาท
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1.ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 260 วัน ตังไว้
3,518,060 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตังตามหนังสือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที
11 มิถุนายน 2555(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน)
2.ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(สังกัดกรมพัฒนาชุมชนและกรมศาสนา)จํานวน 280 วัน ตังไว้
740,880 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตังตามหนังสือของกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที
11 มิถุนายน 2555(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,258,940 บาท
ค่าวัสดุ รวม 4,258,940 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 56)

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านพระมหาคัมภีร์
อัลกุรอาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี พ.
ศ.2557-2559 หน้า 56)

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน (กีรออาตี) จํานวน 100,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมพัฒนาชุมชน)
จํานวน 2 ศูนย์ จํานวน 280 วัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา

3. โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (กรมพัฒนา
ชุมชน)

จํานวน 700,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบัณฑิตน้อย เช่น ค่าตกแต่งเวที
ค่าอาหาร ค่าจัดทําวุฒิบัตร ฯลฯ ตังจ่ายจากจากเงินรายได้(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2558 หน้า 65)

2.โครงการมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น
ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าจัดสถานทีฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 52)

1.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  2556 จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,020,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,278,940 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,579,340 บาท
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-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิมค่าครองชีพ
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,920 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา พร้อม
ปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 64,080 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิมค่าครองชีพ เงิน
เพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร)ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ปี จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสา◌ูธารณ
สุข

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 104,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 262,880 บาท
งบบุคลากร รวม 262,880 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 4,544,880 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ประชาคม
อาเซียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2557-
2559 หน้า 53)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 300,000 บาท

1.อุดหนุนโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการขันพืนฐาน(สพฐ)เพือจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน จํานวน 200 วัน ตังไว้ 5,030,000 บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปตังตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด มท0893.3/ว 1522ลงวันที 11 มิถุนายน 2555(ทังนีจะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับ การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

2.อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับโอนจาก(กรมศาสนา)เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันจํานวน 280 วัน ตังไว้ 1,270,400 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ตังตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด มท ที มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที 11 มิถุนายน 2555 (ทัง
นีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 6,300,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,300,400 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 6,300,400 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น ถุงมือยาง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส  คีบอร์ด เป็นต้น
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขนถ่าย
ขยะ เครืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสา◌ูธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้
ช่วยปฏิบัติราชการทีได้อนุญาตให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือเข้าปกเอกสารอืน ๆ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รายจ่ายเกียวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประกัน ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการและรับจ้างทําอืน ๆ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)หรือเงิน
รางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
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-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ขนิด LED
สีแบบ Network จํานวน 1 เครือง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 63
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สี-ขาวดํา ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
-มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 X Parallel หรือ 1XUSB 2.0
1XEthernet 10/100 Base TX
-สามารถใช้ได้กับ A4 Leter Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 22,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-
2559 หน้า 63
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก และมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 4
GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1
หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย 10/1001/1000 Mpba จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-จอภาพแบบ LCD มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จํานวน 1 คัน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า
70
คุณลักษณะพืนฐาน
-รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ
-ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร
และสามารถรับขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 7,000 กิโลกรัม
-นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 15,000 กิโลกรัม
-ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก และสามารถผลิตแรงดันสูงสูด
ไม่น้อยกว่า 2,800 ปอนด์ต่อตารางนิว

1. โครงการจัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จํานวน 3,800,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 63)

1. ตู้เอกสาร จํานวน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,852,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,852,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 9/9/2557  10:19:31 หน้า : 19/31

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ถุงมือยาง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารสุข

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาเคมี
เครืองพ่นหมอกควัน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อืนๆ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน นํามันเครือง สําหรับรถ
บรรทุกขนถ่ายขยะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและดูงานอาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนงาน
สาธารณสุข

โครงการอบรมสัมนาและดูงาน จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประชาชนใน
การรักษาทรัพยากรและสิงแวดล้อมในพืนที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมอนามัยเด็กในโรงเรียน ประจําปี
2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

โครงการส่งเสริมอนามัยเด็กในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมสิงแวดล้อมบ้านเมืองสะอาด ประจํา
ปี 2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

โครงการส่งเสริมสิงแวดล้อมบ้านเมืองสะอาด ประจําปี 2557 จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรณรงค์อาหารสะอาด
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-
2559 หน้า 62)

โครงการรณรงค์อาหารสะอาด จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 63)

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-สําหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงาน จํานวน 7 ราย และค่าจ้าง
เหมาบริการรับจ้างทําอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุึข

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,030,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,220,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,770,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศพ
แก่ผู้มีฐานะยากจน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 57)

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศพแก่ผู้มีฐานะ จํานวน 110,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็ก
กําพร้าและด้อยโอกาสทางการศึกษา เพือให้เด็กกําพร้าและผู้ด้อย
โอกาสได้รับการศึกษาอย่างทัวถึง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 71)

โครงการช่วยเหลือเด็กกําพร้าและด้อยโอกาศทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจิตอาสาพาเยียมทุกข์สุขผู้สูงอายุ
และผู้พิการในเดือนรอมฎอน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 59)

โครงการจิตอาสาพาเยียมทุกข์สุขผู้สูงอายุและผู้พิการในเดือนรอมฎอน จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 410,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)เพือ
สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานขอ
งอสม.หมู่บ้านละ 10,000 บาท ตามหนังสือสังการ ที มท 0808.2/ว
74 ลงวันที 4 มกราคม 2553 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 110,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการโครงการตําบลนมแม่โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลบือซู ตังไว้ 50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 51
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการโครงการตําบลนมแม่โรงพยาบาลบัน
นังสตา ตังไว้ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-
2559 หน้า 51

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีมีราคาซ่อมครัง
หนึงเกิน 5,000 บาท  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะพลาสติกมีฝาเปิดติดล้อ จํานวน 150 ใบ
โดยขอจัดซือตามราคาท้องที (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557
-2559 หน้า 70)

จัดซือถังขยะพลาสติกมีฝาเปิดติดล้อ  จํานวน 150 ใบ จํานวน 270,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 290,000 บาท
งบลงทุน รวม 290,000 บาท
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-เงินเพิมต่างๆของพนักงาน ตังใว้ 180,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานตามภารกิจ เช่น เงิน
สวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนทีพิเศษ เงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

- ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา ตําแหน่ง พนักงานขับ
เครืองจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถบรรทุกเทท้าย คนงานทัวไป  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
โยธา ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง เดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ตังไว้ 216,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินเพิมต่างๆเช่น เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานัก
งานในพืนทีพิเศษ (สปพ)เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษ
สําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร)ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 216,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตังไว้ 977,000 บาท
จํานวน 8 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 977,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,811,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,811,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,381,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

- อุดหนุนมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 57

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงทีจําเป็นและสอดคล้องกับโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
1796 ลงวันที 18 มิถุนายน 2553 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 71)

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 100,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสัญญาณไฟจราจร  เครืองหมายจราจร
ต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมหรือบํารุงรักษา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างทีได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบียประกัน ค่าจ้าง
สํารวจและออกแบบแปลนต่างๆ จากหน่วยงานราชการหรือเอกชน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินได้

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึง ได้แก่
ค่าจ้างเหมาคนงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 2 อัตรา ค่าจ้างจัดสถานที
ค่าจ้างเหมา สัมภาระ ค่าบริการ ค่าจ้าง ค่าติดตังต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตําบล สําหรับผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึง
มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของ
ราชการส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อบต. ค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจงาน ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษ(โบนัส)ให้
แก่พนักงานส่วนตําบล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,520,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ (รายจ่ายเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถบรรทุกเทท้าย รถ
เจซีบี เครืองตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ ฯลฯ หรือส่วนราชการทีขอสนับ
สนุนค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน หรือ อบต.ขอสนับสนุนเครืองจักรกล
จากส่วนราชการในการดําเนินงานการบริการสาธารณะในเขต อปท.
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีมีลักษณะเป็นวัสดุทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก  ยางรถ
ยนต์ ตลอดจนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างมาดําเนินการเองในการซ่อมแซม
ทีดินและสิงก่อสร้างตลอดจนปรับปรุงทรัพย์สินต่าง ๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ถนน คูระบายนํา อาคารต่าง
ๆ และจัดซือวัสดุในการช่วยเหลือราษฎรเพือบรรเทาความเดือดร้อน
เช่น  กระเบือง ปูนซีเมนต์ อิฐ ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบายนํา ไม้
สังกะสี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า เทปสายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ ค่าปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,020,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงานโยธา เช่น รถตักหน้าขุดหลัง
รถบรรทุกเทท้าย กล้องถ่ายรูป ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประเภททีดินและสิงก่อ
สร้างทีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนโยธา เช่น ถนน คู
ระบายนํา อาคารและอืน ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนํา คสล.สายบ้านกูแด ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 105 เมตร  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.
กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557
- 2559 หน้า 41

โครงการก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 2 สายบ้านกูแด จํานวน 330,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนํา คสล.สายหน้าโรงเรียนคัมภีร์  หมู่
9 ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 220
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3
ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 40

โครงการก่อสร้างคูระบายนํา คสล. สายหน้าโรงเรียนคัมภีร์ หมู่ที 9 จํานวน 693,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกําแพงกันตลิง คสล.บ้านจาเราะบือซา  สูง
1.80 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 76 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)    ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า
40

โครงการก่อสร้างกําแพงกันตลิง คสล. บ้านจาเราะบือซา หมู่ที 10 จํานวน 440,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.บันนังสตา (ภายในและ
ภายนอก)ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.
2557-2559 หน้า 65

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต. จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ทีทําการ อบต.บันนังสตา
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร พร้อมงานตกแต่งและป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
หน้า 37

โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ทีทําการ อบต.บันนังสตา จํานวน 700,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารทีจอดรถเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.5
เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 37

โครงการต่อเติมอาคารทีจอดรถเอนกประสงค์ จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านกาโสด ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 -2559 หน้า 39

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที 5 บ้านกาโสด จํานวน 288,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านหลักเขต หมู่ที 10
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 40

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที 10 บ้านหลักเขต จํานวน 256,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 9,275,500 บาท
งบลงทุน รวม 9,275,500 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 9,275,500 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังโครงเหล็กสูง 9 เมตร ถังเก็บนําไฟเบอร์
กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง พร้อมท่อสูบส่งพีวีซีชัน
8.5 ขนาด 2 นิว ยาว 2,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปาและเครืองสูบ
นํา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 2557-2559) หน้า
45

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านเงาะกาโปร์ จํานวน 512,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านท้องถินไทยฯ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
6.00 เมตร ชันเดียว จํานวน 1 หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย  ฯลฯ ตามแบบแปลนที อบต. กําหนด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 60)

โครงการก่อสร้างบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที 3 บ้านเงาะกา
โปร์

จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านท้องถินไทยฯ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
6.00 เมตร ชันเดียว จํานวน 1 หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย  ฯลฯ ตามแบบแปลนที อบต. กําหนด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 60)

โครงการก่อสร้างบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที 1 บ้านป่าหวัง จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลียม คสล.สายบ้านกลาพอ ขนาดกว้าง 4
เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 5 เมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 41

โครงการก่อสร้างท่อเหลียม คสล. สายบ้านกลาพอ หมู่ที 6 จํานวน 483,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนบุกเบิก สายแยกกูแบยีงอ ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,338 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 41

โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายแยกกูแบยีงอ หมู่ที 4 จํานวน 560,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
พัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559  หน้า 37

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกูแด  หมู่ที  2 จํานวน 133,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
พัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 36

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตือโล๊ะดือลง หมู่ที 1 จํานวน 699,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
พัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 40

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์(ต่อจากของเดิม) หมู่
ที 11

จํานวน 424,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านเตียะ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 37

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านเตียะ หมู่ที 5 จํานวน 136,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่าหวังนอก ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 37

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่าหวังนอก หมู่ที 11 จํานวน 275,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบันนังกูแว ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 37

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที 4 บ้านบันนังกูแว จํานวน 140,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านแป้น หมู่ 6 ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559
หน้า 60

โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านแป้น หมู่ที 6 จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านกูแด ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 59

โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านกูแด หมู่ที 2 จํานวน 41,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซัมซูดีน หมู่ที 5 ขนาด
ยาว 36 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 38

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซัมซูดีน จํานวน 140,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังโครงเหล็กสูง 9 เมตร ถังเก็บนําไฟเบอร์
กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง พร้อมท่อสูบส่งพีวีซีชัน
8.5 ขนาด 2 นิว ยาว 2,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปาและเครืองสูบ
นํา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 2557-2559)หน้า
44

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตือระ หมู่ที 8 จํานวน 425,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังโครงเหล็กสูง 9 เมตร ถังเก็บนําไฟเบอร์
กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง พร้อมท่อสูบส่งพีวีซีชัน
8.5 ขนาด 2 นิว ยาว 2,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปาและเครืองสูบ
นํา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 2557-2559)หน้า
44

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านบูเก๊ะจ๊ะ จํานวน 425,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังโครงเหล็กสูง 9 เมตร ถังเก็บนําไฟเบอร์
กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง พร้อมท่อสูบส่งพีวีซีชัน
8.5 ขนาด 2 นิว ยาว 2,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปาและเครืองสูบ
นํา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 หน้า
44

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านบือราเปะใน จํานวน 515,000 บาท
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- เพือสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 2 ราย ให้มีรายได้ในช่วงปิด
ภาคเรียนและลดรายจ่ายให้ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท
0891.4/ว 569 ลงวันที 14 มีนาคม 2551  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 57)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการจ้างนักเรียน  นักศึกษาปฎิบัติงานในช่วงปิดเทอมและ
วันหยุด

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพืนทีและการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เช่น จัดค่าย
เปลียนพฤติกรรม ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
หน้า 51  )

การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่ารับวารสาร เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านหรือ
เอกสารวิชาการอืน ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ 7 บ้านดือรีแยหะยี  จํานวน
121 ท่อน ขนาดว้าง 0.80 เมตร  ยาว 1.00 เมตร  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559
หน้า 45

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ 7 บ้านดือรีแยหะยี จํานวน 185,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายชือซอย จํานวน 11 ป้าย ๆ ละ 8,500 บาท
เป็นเงิน 93,500 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 43

โครงการจัดทําป้ายชือซอย จํานวน 93,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านกลาพอ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 37

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านกลาพอ หมู่ที 6 จํานวน 230,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที 3  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 37

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที 3 จํานวน 180,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านกูแด   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559  หน้า 37

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที 2 บ้านกูแด จํานวน 196,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านผู้ใหญ่ยา ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 37

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านผู้ใหญ่ยา หมู่ที 5 จํานวน 136,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาประจําหมู่บ้าน ฯลฯ ตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์กีฬาประจําหมู่บ้าน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 หน้า 59)

วัสดุกีฬา จํานวน 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งตัว นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2557-2559 หน้า 60)

โครงการส่งตัว นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จํานวน 100,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักกีฬาประเภทต่างๆ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2557-2559 หน้า
60)

โครงการนักกีฬามืออาชีพ ประจําปี 2557 จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใจการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.บันนัง
สตาคัพต้านยาเสพติด เช่น การจัดการทีม ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 หน้า 59)

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  อบต.บันนังสตาคัพต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเซปัตตะกร้อ อบต.บันนังสตา
ต้านยาเสพติด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2557-2559 หน้า 59)

โครงการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ  อบต.บันนังสตาคัพ  ต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการกีฬาสานสัมพันธ์
ระหว่าง อปท. ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2557-2559 หน้า 60)

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง  อปท. จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 660,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ชาวบ้านในชุมชนเพือให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาต่าง ๆ ไว้ให้ลูกหลาน
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-
2559 หน้า 57)

ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพระยะ
สัน  เพือให้ราษฎรมีทักษะอาชีพตามความสนใจ มีรายได้ ชุมชนเข้ม
แข็ง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557-2559 หน้า 46)

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสัน จํานวน 50,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรม
ทักษะอาชีพระยะสันให้ผู้สนใจ เพือให้ราษฎรมีทักษะอาชีพตามความ
สนใจ มีรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 46)

โครงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสันให้ผู้สนใจ จํานวน 50,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นํา
ศาสนาและทัศนศึกษาดูงาน  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 56)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นําศาสนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 350,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติ
ศาสนาเคลือนที(ดะวะห์) ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 55)

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติศาสนาเคลือนที (ดะ
วะห์)

จํานวน 350,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา พุทธและศาสนาอิสลาม เช่น วันเข้า
พรรษา วันออกพรรษา วันฮารีรายอ วันเมาลิด วันฮาซูรอ วันปีใหม่ วัน
ลอยกระทง การถือศิลอด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า54)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนาและการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรม

จํานวน 400,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมครอบครัว
สันติสุข(ครูซูส) ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2557-2559 หน้า 56)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมครอบครัวสันติสุข (ครูซูส) จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2557-2559 หน้า 55)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการมหกรรมวิชาการ
ตาดีกาสัมพันธ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2557-2559 หน้า 53)

ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมวิชาการตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานโครงการจัดงานกล้วยหิน ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559
หน้า55)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกล้วยหิน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเข้าค่ายจริยธรรม
ภาคฤดูร้อน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2557-2559 หน้า 53)

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,400,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,400,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของ อบต. เบิกจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ซึงมิได้ตังงบประมาณเพือการนันไว้หรือไม่พอจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

สํารองจ่าย จํานวน 220,099 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง ตังจ่ายร้อยละ 10 ต่อคน ตังจ่ายร้อยละ 5 ต่อคน และ
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที 26 กรกฎาคม 2547 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท
งบกลาง รวม 1,165,130 บาท
งบกลาง รวม 1,165,130 บาท
งบกลาง รวม 1,165,130 บาท

แผนงานงบกลาง

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จฯ และโครงการตามพระราช
เสาวนีย์ฯ  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงดูแลรักษาป่าไม้ชุมชน การปลูกต้นไม้
การรักษาความสะอาดของชุมชน ปลูกต้นไม้สองข้างถนน สวน
สาธารณะ ทีสาธารณะ ส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขฟืนฟูสิงแวดล้อม โดย
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามหนังสือสังการ ที มท 0891.28/ว 504 ลงวันที 19 มีนาคม
2550 (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 73)

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอันเนืองมาจากพระราขดําริ
ของพระบาทสมเด็จฯ

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
และค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 49)

โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 245,031 บาท

- เงินทุนเพือการศึกษา ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินทุนการ
ศึกษาของผู้บริหารท้องถิน เจ้าหน้าทีท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว  1829 ลงวันที 15 กันยายน
2552  และเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิตสาขาปฐมวัยสําหรับผู้ดูแลเด็ก  ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ตังไว้ 250,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงาน  โดยเน้น
การสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟืนฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทีจําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559
หน้า 50)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 400,000 บาท


