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อําเภอ หนองหาน   จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก/รองนายก  รายละเอียด
ดังนี
   (1)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  (1,750x12) เป็นเงิน 21,000 บาท
   (2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน
 - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง (880x2x12)เป็นเงิน  21,120 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขาสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.ศ.2557 ประกาศ ณ.วัน
ที 26 มิถุนายน 2557   ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 ) งานบริหารทัว
ไป (00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายก  รายละเอียดดังนี
   (1)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน (20,400x12)เป็นเงิน 244,800  บาท
   (2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 คน
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน(11,220x2x12)เป็นเงิน 269,280  บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขาสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.ศ.2557 ประกาศ ณ.วัน
ที 26 มิถุนายน 2557  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 ) งานบริหารทัว
ไป (00111)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท

งบบุคลากร รวม 5,420,220 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 8,007,320 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 25,679,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    ราย
ละเอียดดังนี
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(11,220x12)ตังไว้
     134,640     บาท
 -รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(9,180x12)ตังไว้
     110,160     บาท
 -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(7,200x12)ตังไว้
      86,400     บาท
 -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 18 คน(7,200 x18x12)
ตังไว้ 1,555,200 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขาสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.ศ.2557 ประกาศ ณ.วัน
ที 26 มิถุนายน 2557    ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 ) งานบริหารทัว
ไป (00111)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล (7,200x12)       ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.
ศ.2557 ประกาศ ณ.วันที 26 มิถุนายน 2557  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110 ) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ       นายก/รองนายก  รายละเอียดดังนี
   (1)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษ     (1,750x12)  เป็นเงิน     21,000     บาท
   (2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 คน
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษ    (880x2x12) เป็นเงิน     21,120     บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขาสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.ศ.2557 ประกาศ ณ.วัน
ที 26 มิถุนายน 2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 ) งานบริหารทัว
ไป (00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559   จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
- เงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  134,400 บาท
- เงินประจําตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  42,000  บาท
- เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัว
ไป)  จํานวน 42,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110)งานบริหารทัวไป (00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 218,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล จํานวน  7  อัตรา  ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559    จํานวน  12  เดือน   แยก
เป็น
- เงินเดือนตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล    จํานวน  375,480  บาท
 - เงินเดือนตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล   จํานวน  291,240 บาท
- เงินเดือนตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัว
ไป)  จํานวน   285,840  บาท
 - เงินเดือนตําแหน่งเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  จํานวน  275,760  บาท
 - เงินเดือนตําแหน่งบุคลากร   จํานวน  253,680  บาท
- เงินเดือนตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน   239,640   บาท
- เงินเดือนตําแหน่งเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน  122,160   บาท
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน  เรือง  กําหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป  (00110)งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,843,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,849,100 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 6 อัตรา ตังแต่วัน
ที 1  ตุลาคม  2558  ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
      - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ   จํานวน 20,820 บาท
      - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล  จํานวน   24,000  บาท
      - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตําแหน่ง พนักงานขับ
รถ 2 อัตรา จํานวน  24,000 บาท
      - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตําแหน่ง นักการ
ภารโรง  จํานวน 12,000 บาท
      - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตําแหน่ง คนงานทัว
ไป   จํานวน 12,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 92,820 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน   6   อัตรา  ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม 2558  ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ   จํานวน   138,720  บาท
      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล  จํานวน 123,360  บาท
      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง พนักงานขับ
รถ 2 อัตรา  จํานวน   216,000  บาท
      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง นักการ
ภารโรง   จํานวน   108,000  บาท
      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง คนงานทัว
ไป    จํานวน   108,000  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 694,080 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิตามกฎหมายตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป  (00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัว
ไป  (00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัว
ไป  (00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังไว้   20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนประชาคมทีได้รับการแต่งตังเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง
โครงการต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตําบล  ตามระเบียบ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และกรรมการ
อืนๆทีมีคําสังแต่งตัง   ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามโครงการ
ต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัว
ไป  (00111)
(2) ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินถิน
เป็นกรณีพิเศษ    (เงินรางวัลประจําปี) ตังไว้  25,000  บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน เป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยถือ
ปฏิบัติตามกกหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เรือง  กําหนด
เงือนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหาร
ทัวไป  (00111)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,369,000 บาท
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(1) ค่ารับรอง  ตังไว้  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ คณะ
กรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินประจําปีงบประมาณ เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานเช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอืน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัวไป  (00111)
(2) ค่าเลียงรับรอง  ตังไว้  55,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมายหรือระเบียบหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ อปท.สําหรับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัว
ไป  (00111)
(3) ค่าใช้จ่ายในทางพิธีศาสนา  รัฐพิธี   ตังไว้  20,000  บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าเป็นค่าดําเนินกิจกรรม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาบริการในงานรัฐ
พิธี  พิธีทางศาสนา และจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ  เช่น  วันปิยมหา
ราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ และกิจกรรม
เกียวกับปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110 )  งานบริหารทัวไป  (00111)
(4) ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  ตัง
ไว้  10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา    ตามวาระโอกาสในงานพิธีต่างๆ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110 )  งานบริหารทัวไป  (00111)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 125,000 บาท

(1) ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสารและจ้างเหมาบริการ    ตัง
ไว้  60,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารทีเกียวกับความรู้ทางวิชาการ
และการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ
ประจําปี และแบบประเมินผลต่าง ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เข้ารูปเล่ม
เอกสาร ถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําแผ่นประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาให้ดําเนิน
กิจกรรมหรือสิงอืนๆขององค์การบริหารส่วนตําบล ทีจําเป็น  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัวไป  (00111)
(2) ค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ประจําปี    ตัง
ไว้   10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสาร ประชา
สัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนได้รับทราบสรุปผลดําเนิน
งานประจําปี ข้อมูลข่าวสารต่างๆทังในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  ขนบ
ธรรมเนียมประเพณีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110 )  งานบริหารทัวไป  (00111)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องกันสถาบันสําคัญของชาติ โดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบันอันเป็นศูนย์รวมแห่งความ
เป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินร่วมกับประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับโครงการนี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว 1224 ลงวันที 22 เมษายน  2552  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)     งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  (00252)

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดเป็นค่าจัดเวทีประชาคม  โครงการประชุมประชาคม
เคลือนทีในระดับหมู่บ้าน การจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  โครงการประชุมประชาคมเคลือนที  ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100)แผน
งานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป (00111)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 82

(4) ค่าใช้จ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลสัญจรพบประชาชน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารท้อง
ถิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกอปพร.และผู้ทีได้รับ
มอบหมาย ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัว
ไป  (00111)

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการเข้า
อบรม  สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิก อปพร. และผู้ทีได้รับมอบ
หมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110 )  งานบริหารทัวไป  (00111)

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทํากิจกรรม 5 ส ใน แต่ละส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป(00111)

(10) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดูงานต่าง
ประเทศ  ทัศนศึกษาดูงาน  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่ายอืนๆ (ได้ดําเนินการตามหนังสือ ที มท. 0808.2/ ว 3446 ลงวัน
ที 19 ตุลาคม 2548 ) โดยองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก   ได้
ประมาณการรายรับไว้   25,679,000 บาท โดยได้คํานวณ ตามข้อ1.3
รายได้เกิน( วิธีคํานวณ 25,679,000x3% =770,370) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารทัวไป  (00111)

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ศึกษาดูงาน) จํานวน 350,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือง
พิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองโรเนียว เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ เครือง ปรินเตอร์  เครืองเสียง  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารทัว
ไป  (00111)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเพิมพืนทีสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้  ปรับปรุงที
สาธารณะ เพือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมถวายเป็นราชสักการะ
ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฉลิมพระชนมายุค
รบ รอบ 84 พรรษา ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที มท 0891.4/306 ลงวันที 3 กุมภาพันธ์ 2554   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)     อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-
2561) ลําดับที 112

(8) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว
เฉลิมพระเกียรติ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนหาย
โศก ในกรณี หมดวาระ ยุบสภา หรือแทนตําแหน่งทีว่าง  รวมทังสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา เช่น  ค่าวัสดุ  แบบพิมพ์  ค่าอุปกรณ์  ค่าตอบแทนและ ค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการเลือกตัง  ฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)

(8) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนหายโศกตลอดปีงบประมาณ 2558 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100)แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป (00111)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-
2561) ลําดับที 85

(7) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอน
หายโศก

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ.2555)  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100)แผนงานบริหารงาน
ทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป (00111)

(6) ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดจ้าง วารสาร หนังสือพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครือง
เขียน โฆษณาในการเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟู่กัน สี ฟิว
เจอร์บอร์ด โฟม การล้างอัด ขยาย บอร์ด ผ้าขาวเขียนป้าย และอืน ๆ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนรถยนต์ในสํานักงาน รถ
จักรยานยนต์ ทีใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน  นํามันเครือง และวัสดุอืนๆ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป  (00111)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัว
ไป  (00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมอาคารสํานักงาน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์ถ่ายทอดทางการเกษตร บ้านท้องถินไทยฯและทีอยู่ผู้ดอย
โอกาส อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัว
ไป  (00111)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่  ผงซักฟอก ถัง
ขยะ นําดืม  ไม้ถูพืน นํายาล้างจาน  นํายาถูพืน นํายาเช็ดกระจก และวัสดุ
อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัว
ไป  (00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  อุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้า  เข็มขัดนิรภัยปีนเสาไฟฟ้า ถุงมือ
นิรภัย    ไขควง  ค้อน  และวัสดุอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110 )  งานบริหารทัวไป  (00111)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  สิงของซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง ไม่คงสภาพเดิมหรือ ทีมีลักษณะคงทน
ถาวรและมีอายุการใช้งาน 1 ปี ขึนไปแต่มีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 5,000 บาท ยกเว้นของตามตัวอย่างทีเป็นครุภัณฑ์ เช่น เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ   กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ   และเพือจ่ายเป็น
เงินค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา หมึก ยางลบ เครืองเย็บ
กระดาษ  แบบพิมพ์ต่างๆ  เอกสาร หนังสือ และ วัสดุสํานักงานอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัว
ไป  (00111)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
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เพือใช้สําหรับเก็บเอกสารราชการ จํานวน  3  หลัง ๆ ละ  3,700 บาท  มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี ขนาด 3 ฟุต. 88 x 41 x 87.9 ซ.ม สีเทา (จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 ) งานบริหารทัว
ไป  (00111) อยู่ในแผนฯ  3  ปี (2559-2561) ข้อ 4.3  แนวทางการ
พัฒนา การปรับปรุง พัฒนาเครืองมือเครืองใช้และสถานที  ลําดับที  88

(1) ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน (กระจก)  สําหรับเก็บเอกสารราชการ จํานวน 11,100 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,100 บาท

งบลงทุน รวม 138,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายสําหรับ Internet ตําบล ค่าเช่า
พืนที web site  ค่าเช่าจานดาวเทียม และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป  (00111)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 ) งานบริหารทัว
ไป  (00111)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหาย
โศกและกิจการต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัว
ไป  (00111)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอน
หายโศก และกิจการต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัว
ไป  (00111)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือป้องกันโรคระบาด เพือดําเนินการพ่นนํายา  ตามหมู่
บ้าน  โรงเรียน วัด และสถานทีสําคัญในพืนทีตําบลดอนหายโศก เพือ
ป้องกันโรคไข้เลือดและ จัดซือเคมีภัณฑ์ เช่น ยากําจัดเพียหนอนชนิด
ต่างๆ ยากําจัดศัตรูพืช วัคซีนโรคชนิดต่าง ๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
สาธารณสุข (00220)   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (00223)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 344,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หมึก และวัสดุใช้งานเกียวกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป(00110) งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือถังขยะพลาสติก ใช้สําหรับเก็บขยะภายใน/ภายนอก
อาคาร  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนงานราชการต่างๆ ในตําบลดอนหาย
โศก  มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นถังขยะพลาสติก
- ทรงสูงพร้อมฝาปิดแบบมีช่อง
-  มีล้อเลือน  ความจุ 240 ลิตร
-  ขนาด 580x730x1120 มม.
จํานวน 53  ถัง (จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110 )   งานบริหารทัวไป  (00111)  อยู่ในแผนฯ3ปี(2559-
2561) ลําดับที 87

(1) ค่าจัดซือถังขยะพลาสติกแบบคัดแยก จํานวน 80,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟค้นหาส่องสว่างประจํารถกู้ชีพตําบลดอนหาย
โศก  จํานวน  2  ชุดๆละ 5,500 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี  มี
รีโมท ไร้สาย หมุนรอบตัว สามารถก้ม-เงยได้ ใช้เสียบทีจุดบุหรี หลอด
บัลลาสต์  แสงสีขาวเข้มพุ่งเป็นลํา  (จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่
มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป      ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110 ) งานบริหารทัวไป  (00111)  อยู่ในแผนฯ3ปี(2559-
2561) ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาด้านสังคม  ข็อ 3.7 แนวทางพัฒนา การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลําดับที 69

(1) ค่าจัดซือไฟค้นหาส่องสว่างประจํารถกู้ชีพ จํานวน 11,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 16,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง  มีคุณลักษณะ
พืนฐานดังนี
        -  ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-
2545 (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5)
        -  มีระบบฟอกอากาศทีสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถ
ถอดล้างทําความสะอาดได้
        - ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี สวิตซ์1ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
        - ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตังแล้ว
(การจัดซือต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม
2558)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )    งานบริหารทัว
ไป  (00111) อยู่ในแผนฯ  3  ปี (2559-2561) ข้อ 4.3  แนวทางการ
พัฒนา การปรับปรุง พัฒนาเครืองมือเครืองใช้และสถานที  ลําดับที  88

(3) ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอก
อากาศ)

จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน
ทึบ จํานวน 1 หลังๆ ละ  4,500  บาท  เพือใช้สําหรับเก็บเอกสาร
ราชการ  มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี  ตู้เหล็กทรงสูง 2 บานปิด สีเทา(จัดซือ
ตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )    งานบริหารทัว
ไป  (00111) อยู่ในแผนฯ  3  ปี (2559-2561) ข้อ 4.3  แนวทางการ
พัฒนา การปรับปรุง พัฒนาเครืองมือเครืองใช้และสถานที  ลําดับที  88

(2) ค่าจัดซือตู้เหล็ก  2 บานทึบสําหรับเก็บเอกสารราชการ จํานวน 4,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างการตรวจผลงานประเมินบุคคล  การสํารวจความพึงพอ
ใจของประชาชนทีมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้แก่
สถาบันหรือหน่วยงานตามแนวทางการบริหารจัดการทีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารทัว
ไป  (00111)

รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   จํานวน  1  เครือง  มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
-เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
-พร้อมใบมีด
(การจัดซือต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม
2558)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 ) งานบริหารทัว
ไป  (00111)    อยู่ในแผนฯ3ปี (2559-2561) ลําดับที 88

(2) ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
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(1)อุดหนุนโครงการจัดงานวันรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติการปก
ป้องสถาบัน      ตังไว้    10,000   บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอ
หนองหานตามโครงการจัดงานวันรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติการ
ปกป้องสถาบันทังนีงบอุดหนุนดังกล่าวจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดได้พิจารณา
อนุมัติแล้ว ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป  (00111)อยู่ในแผนฯ 3 ปี  (2559-2561) ลําดับที 75
 (2) อุดหนุนโครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนอําเภอหนองหาน ตามโครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ทังนีงบอุดหนุน
ดังกล่าว จะดําเนินการได้ ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การกระจายอํานาจระดับจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250 )งานบริหารงานทัวไป (00251)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 80
(3) อุดหนุนโครงการบูรณาการและประสานองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตังไว้  20,000  บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอหนอง
หาน ตามโครงการบูรณาการและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทัง
นีงบอุดหนุนดังกล่าว จะดําเนินการได้ ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี     (2559-2561) ลําดับที 74
(4) อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง ตัง
ไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนศูนย์สารสนเทศการสือ
สาร เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทีดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินระดับอําเภอหนองหาน ทังนีงบอุดหนุนดังกล่าวจะดําเนินการ
ได้ ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจ
ระดับจังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติแล้  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป  (00111)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-
2561) ลําดับที 83

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา ตังแต่วันที
1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน แยกเป็น
- ค่าจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน  155,520  บาท
- ค่าจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  จํานวน  142,800  บาท
- ค่าจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี จํานวน 135,840 บาท
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 434,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา  ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวน  12  เดือน แยกเป็น
- เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน  42,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 7 อัตรา  ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม 2558 ถึง30 กันยายน 2559 จํานวน  12  เดือน แยกเป็น
 - เงินเดือน ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง   จํานวน   356,160  บาท
 - เงินเดือน ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน   193,680  บาท
 - เงินเดือน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  จํานวน  148,920  บาท
- เงินเดือน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน   148,920  บาท
- เงินเดือน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  148,920  บาท
- เงินเดือน ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  จํานวน  122,160  บาท
- เงินเดือน ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน   122,160  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป    (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,240,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,761,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,761,180 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,178,180 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหาร
งานคลัง  (00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้   20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการเปิดซองและตรวจการจ้าง   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113)
(2)ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินถิน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตังไว้  15,000  บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน เป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยถือ
ปฏิบัติตามกกหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เรือง  กําหนด
เงือนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 101,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 396,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา ตังแต่วันที1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน แยกเป็น
- เงินเพิมค่าครองชีพ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้   จํานวน     3,900  บาท
- เงินเพิมค่าครองชีพ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
พัสดุ     จํานวน   16,620  บาท
- เงินเพิมค่าครองชีพ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี  จํานวน   23,580  บาท
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน   กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,100 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย   เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือง
พิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองโรเนียว เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ เครือง ปรินเตอร์  เครืองเสียง  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดทําข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารงานคลัง  (00113)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2558-2560) ลําดับที 97

(4) ประเภทค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดทําข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิมประสิทธิภาพ การจัดเก็บราย
ได้ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหาร
งานคลัง  (00113)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2558-2560) ลําดับที 99

(3) ประเภทค่าใช้จ่ายตาม  โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และ
ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการเข้า
อบรม  สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับมอบ
หมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113)

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ และค่าใช้จ่ายอืน ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมของพนักงาน
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบลดอน
หายโศก ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 )  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 ) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หมึก และวัสดุอืน ๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110 )  งานบริหารงานคลัง  (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่  ผงซักฟอก ถัง
ขยะ นําดืม  ไม้ถูพืน นํายาล้างจาน  นํายาถูพืน นํายาเช็ดกระจก และวัสดุ
อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110 )  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  สิงของซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง ไม่คงสภาพเดิมหรือ ทีมีลักษณะคงทน
ถาวรและมีอายุการใช้งาน 1 ปี ขึนไปแต่มีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 5,000 บาท ยกเว้นของตามตัวอย่างทีเป็นครุภัณฑ์ เช่น เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ   กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ   และเพือจ่ายเป็น
เงินค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา หมึก ยางลบ เครืองเย็บ
กระดาษ  แบบพิมพ์ต่างๆ  เอกสาร หนังสือ และ วัสดุสํานักงานอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110 )  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงานประมวลผล *
 มีคุณลักษณะพืนฐาน: คือ
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม?น้อย
กว่า 10 แกน (10 core)
 ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
2) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมี
หน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม?น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมี
หน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช่งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์กระทรวงเท
คโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ. วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารงานคลัง
(00113) อยู่ในแผนฯ  3  ปี  (2559-2561) ข้อ 4.3  แนวทางการ
พัฒนา การปรับปรุง พัฒนาเครืองมือเครืองใช้และสถานที ลําดับที 88

(1)  ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา ตังแต่วัน
ที 1  ตุลาคม  2558  ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย  จํานวน  24,000 บาท   ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน  กลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 5) ประกาศ ณ วัน
ที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป   จํานวน  1  อัตรา  ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย     จํานวน  113,280 บาท   ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน  กลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 5) ประกาศ ณ วัน
ที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 113,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา  ตังแต่วัน
ที  1 ตุลาคม 2558  ถึง 30  กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
  - เงินเดือนตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน  289,080  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน      กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผน
งานการรักษาความสงบภายใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (00123)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 289,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 448,320 บาท

งบบุคลากร รวม 448,320 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,003,320 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วง เทศกาลปีใหม่ และป้ายประชาสัมพันธ์ถือปฏิบัติหนังสือด่วนที
สุด ที มท.0810.5/ว587ลว.1 มีนาคม 2556  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 74

(2) ประเภทโครงการป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วง เทศกาลสงกรานต์ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือปฏิบัติหนังสือด่วนที
สุด ที มท.0810.5/ว587ลว.1 มีนาคม 2556 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 74

(1) ประเภทโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   ตัง
ไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถินมีคําสัง
ใช้  อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.หรือนอกศูนย์ อปพร. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)
อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 67
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) ตัง
ไว้  240,000 บาท      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของหน่วย
กู้ชีพ-กู้ภัย ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358 ลงวัน
ที 29 ตุลาคม 2553   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัส 00120)  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับ
ที 68

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 260,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับสู้รบพิเศษ(พ.ส.ร.) พนักงานส่วน
ตําบล   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน 1 อัตรา  ตังแต่วัน
ที  1 ตุลาคม 2558  ถึง 30  กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน
- เงินเพิมสําหรับสู้รบพิเศษ(พ.ส.ร.) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  21,960 บาท
ตามคําสังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด(เฉพาะ)ที
224/2553ให้ปฏิบัติหน้าทีชายแดน และตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหน
ดมาตรฐาน      กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)

เงินอืนๆ จํานวน 21,960 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตาม
ยุทธศาสตร์ป้องกันกลุ่มเสียงเช่นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไม่ให้เข้า
ไปเกียวข้องกันยาเสพติด  โดยการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน
รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าจัดทําเอกสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.3/ว 2956 ลงวันที 31 ตุลาคม 2555  จากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)
อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 66

(7) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน ต้านยาเสพติดตําบลดอน
หายโศก

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วน
ทีสุด ที มท 0310.4/ว 1503 ลงวันที 17 มิถุนายน 2557  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (00123)อยู่ในแผนฯ 3 ปี(2559-2561) ลําดับที 77

(6) ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยแล้ง  เพือ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามหนังสือ
ที มท.0891.4/ว2900 ลว.25 ตุลาคม 2555  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 112

(5)ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยแล้ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แก้ปัญหาด้านอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  การ
พนัน การขยายตัวของธุรกิจทางเพศตามความจําเป็นของตําบลดอนหาย
โศก  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัส 00120)  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)  อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับ
ที 76

(4) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมหนึงตําบล
หนึงทีมกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก ถือปฏิบัติตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที 29 ตุลาคม 2553  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัส 00120)  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับ
ที 71

(3)ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหนึงตําบลหนึงทีมกู้ชีพกู้ภัย
(OTOS)

จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังแต่
วันที  1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  จํานวน 12 เดือน  แยก
เป็น
-เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานนักบริหารงานการ
ศึกษา  จํานวน   42,000  บาท    ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน  กลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 5) ประกาศ ณ วัน
ที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา (00211)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559   จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
-เงินเดือนตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา  จํานวน   239,640  บาท
-เงินเดือนตําแหน่งนักวิชาการศึกษา          จํานวน   193,680  บาท
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน  กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 433,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 475,320 บาท

งบบุคลากร รวม 475,320 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,947,619 บาท

แผนงานการศึกษา

(1) อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตัง
ไว้  30,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอหนองหานในการดําเนิน
กิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทังนี งบอุดหนุนดังกล่าวจะดําเนินการ
ได้ ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับ
จังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 63
(2) อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตัง
ไว้  25,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในระดับจังหวัดอุดรธานี ใน
การดําเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามหนังสือด่วนทีสุด ทีอด
0317/2286 ลว.1 กรกฎาคม 2554 และด่วนทีสุด ที อด. 0017(ศตศ.
จ.)/212 ลว.28 มิถุนายน2554 ทังนีงบอุดหนุนดังกล่าว จะดําเนินการได้
ต่อเมือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับ
จังหวัดได้พิจารณาอนุมัติแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (รหัส 00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (00123)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 65

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 55,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
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(1) ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสารและจ้างเหมาบริการ    ตัง
ไว้  10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารทีเกียวกับความรู้ทางวิชาการ
และการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ
ประจําปี และแบบประเมินผลต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาให้ดําเนินกิจกรรมหรือ
สิงต่าง ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เข้ารูปเล่มเอกสาร ถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําแผ่น
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(2) ค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ประจําปี    ตัง
ไว้   10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสาร ประชา
สัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนได้รับทราบสรุปผลดําเนิน
งานประจําปี ข้อมูลข่าวสารต่างๆทังในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  ขนบ
ธรรมเนียมประเพณีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิตามกฎหมายตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (00211)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (00211)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา (00211)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  โดยถือปฏิบัติตามกกหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย  เรือง  กําหนดเงือนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3072  ลงวันที  29  กันยายน  2557     ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,123,599 บาท
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เพือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ค่ารางวัลมอบให้กับเด็กทีแสดง
กิจกรรมด้านหน้าเวที และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพือแจกให้เด็กทีมาร่วมงาน
วันเด็ก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานทีจัดงาน และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561)
 ลําดับที 50

(5) ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจําปี 2559 จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนค่า
ใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานทีจัดงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561)ลําดับที 50

(4) ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจําปี 2559

จํานวน 40,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ค่ารางวัลมอบให้กับเด็กทีแสดง
กิจกรรมด้านหน้าเวที และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพือแจกให้เด็กทีมาร่วมงาน
วันเด็ก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานทีจัดงาน และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561)
 ลําดับที 50

(3) ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2559 จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการเข้า
อบรม  สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้ทีได้รับมอบ
หมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก(ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 195ลงวัน
ที  23  มิถุนายน  2551)   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา (00211)

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูง
อายุ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมและท้องถิน (00263) อยู่ใน
แผนฯ3 ปี(2559-2561) ลําดับที 56

(10)ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ทีได้รับมอบหมายจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย   เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือง
พิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองโรเนียว เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ เครือง ปรินเตอร์  เครืองเสียง  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมและท้องถิน (00263) อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชา อุปสมบท บวชศีลจาริณี ภาคฤดู
ร้อน  ถือปฏิบัติตามหนังสือที มท 0801.2/ว 246  ลงวัน
ที 30 มกราคม 2555 เพือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ใน
วันที 2 เมษายน  เป็นประจําของทุกปี  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมและ
ท้องถิน (00263)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 57

(9) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาอุปสมบทบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน
ตําบลดอนหายโศก

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบังไฟวัดปู่เทพสอง
คอน      ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมและท้องถิน (00263)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 54

(8) ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีบุญบังไฟถวายปู่เทพสอง
คอน  ประจําปี 2559

จํานวน 120,000 บาท

เพือใช้จ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาใน
โครงการศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และเกิด
ประสิทธิผลต่อองค์การ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 46

(7) ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ ค่าป้าย
โครงการ ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจัดทําใบ
ประกาศ ค่าชุดบัณฑิตน้อย และอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-
2561) ลําดับที 54

(6) ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการบัณฑิตน้อย ประจําปี 2559 จํานวน 20,000 บาท
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1. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จํานวนโรงเรียน  5  แห่ง ข้อมูลจาก
จํานวนเด็กนักเรียน ณ.วันที 10 มิ.ย.2558 จํานวนทังสิน555 คนละๆ
7.37บาท จํานวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 ตัง
ไว้ 1,063,493 บาท  แยกเป็น
 (1) ค่าอาหารเสริม  (นม) โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด  ตัง
ไว้  467,553  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับนัก
เรียนเด็กเล็ก,  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกังโนน
สะอาด  จํานวน  260  วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
 (2) ค่าอาหารเสริม  (นม) โรงเรียนบ้านบ่อคํา  ตัง
ไว้  111,140  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับนัก
เรียนเด็กเล็ก,  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อ
คํา  จํานวน  260  วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(3) ค่าอาหารเสริม  (นม) โรงเรียนบ้านนาอุดม ตัง
ไว้  176,291  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับนัก
เรียนเด็กเล็ก,  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา
อุดม  จํานวน  260  วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานการ
ศึกษา   (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
(4) ค่าอาหารเสริม  (นม) โรงเรียนบ้านหนองกล้า  ตัง
ไว้  101,559  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับนัก
เรียนเด็กเล็ก,  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6  โรงเรียนบ้าน
หนองกล้า จํานวน 260  วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
 (5) ค่าอาหารเสริม  (นม) โรงเรียนบ้านดอนหายโศก  ตัง
ไว้  206,950  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับนัก
เรียนเด็กเล็ก,  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6  โรงเรียนบ้านดอนหาย
โศก จํานวน 260 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,443,199 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่  ผงซักฟอก ถัง
ขยะ นําดืม  ไม้ถูพืน นํายาล้างจาน  นํายาถูพืน นํายาเช็ดกระจก และวัสดุ
อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับการศึกษา (00211)  อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  สิงของซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง ไม่คงสภาพเดิมหรือ ทีมีลักษณะคงทน
ถาวรและมีอายุการใช้งาน 1 ปี ขึนไปแต่มีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 5,000 บาท ยกเว้นของตามตัวอย่างทีเป็นครุภัณฑ์ เช่น เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ   กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ   และเพือจ่ายเป็น
เงินค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา หมึก ยางลบ เครืองเย็บ
กระดาษ  แบบพิมพ์ต่างๆ  เอกสาร หนังสือ และ วัสดุสํานักงานอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211)  อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,593,599 บาท
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ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
   2. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 7 ศูนย์  ข้อมูลจากจํานวนเด็กนักเรียน ณ.วันที10 มิ.
ย. 2558 จํานวนทังสิน 184 คน
ละๆ 7.37 บาท  จํานวน  280 วัน     ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558ตัง
ไว้    379,706   บาท   แยกเป็น
       (1) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัง  ตัง
ไว้  80,481  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัง  จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(2) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคํา  ตัง
ไว้  43,336  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคํา  จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
       (3) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด  ตัง
ไว้  45,400  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(4) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม   ตัง
ไว้  49,527 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(5) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกล้า  ตัง
ไว้  41,272  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองกล้า  จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(6) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสําราญ  ตัง
ไว้  33,018  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโคกสําราญ  จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(7) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหายโศก  ตัง
ไว้  86,672 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดอนหายโศก  จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดจ้าง วารสาร หนังสือพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครือง
เขียน โฆษณาในการเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟู่กัน สี ฟิว
เจอร์บอร์ด โฟม การล้างอัด ขยาย บอร์ด ผ้าขาวเขียนป้าย และอืน ๆ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)  อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
วัน) จํานวน 7 ศูนย์         จํานวน 184 คนๆ
ละ 20 บาท จํานวน 280 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558   ตัง
ไว้ 1,030,400 บาท แยกเป็น
  (1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัง  ตัง
ไว้ 218,400 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัง  จํานวน 280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
  (2.)  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคํา  ตัง
ไว้  117,600  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบ่อคํา จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
  (3) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด  ตัง
ไว้  123,200  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
 (4)  ค่าอาหารกลางวันพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม  ตัง
ไว้ 134,400 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาอุดม จํานวน  280 วัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
 (5) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกล้า  ตัง
ไว้  112,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองกล้า  จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
 (6) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสําราญ  ตัง
ไว้  89,600 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกสําราญ จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(7) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก  ตัง
ไว้  235,200  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก จํานวน  280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,030,400 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะทํางานพนักงานราชการระดับ 3-
6  จํานวน  1  ชุดๆละ 4,500 บาท
 มีคุณลักษณะพืนฐาน
            -   ขนาด 150 x 80 x 75 ซม.
            -   มีทีวางของ 2 ข้าง
            -   โครงเหล็กพ่นสีดํา
            -เก้าอี 4 ขา โครงเหล็กสีดํา
            -ทีท้าวแขนเป็นไม้จริง
             -ทีนังและพนักพิงเป็นเบาะฟองนําหุ้มหนัง
 (จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับการศึกษา (00211)  อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561)  ลําดับที 88

(2) ค่าจัดซือชุดโต๊ะทํางานพนักงานข้าราชการ ระดับ 3-6 จํานวน 4,500 บาท

เพือใช้สําหรับเก็บเอกสารราชการ จํานวน  2  หลัง ๆ ละ  3,700  บาท  มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี ขนาด 3 ฟุต. 88 x 41 x 87.9 ซ.ม สีเทา  (จัด
ซือตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211)  อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561)  ลําดับ
ที 88

(1) ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน (กระจก)  สําหรับเก็บเอกสารราชการ จํานวน 7,400 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,700 บาท

งบลงทุน รวม 58,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาสามัญประจําบ้านประจําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ยาแก้ไอ ลดไข้ ผ้าพันแผล และอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หมึก และวัสดุใช้งานเกียวกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬา ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262)

วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 27/10/2558  12:03:36 หน้า : 30/53

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย6
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(จัดซือตามเกณฑ็ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ2558)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561)  ลําดับที 88

(1) ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร?โน๊ตบุ้ค จํานวน 17,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับ
แบบ L3 CacheMemory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า1GBหรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิวจํานวน 1 หน่วย (จัดซือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์  2558)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561)  ลําดับที 88

(2) ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร?ชนิดตังโต๊ะ จํานวน 23,000 บาท
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1.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)  จํานวนโรงเรียน 5 แห่ง ข้อมูลจากจํานวน
เด็ก ณ วันที 10 มิ.ย. 2558 จํานวนทัง
สิน  555 คนๆ ละ  20 บาท  จํานวน  200 วัน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558  ตังไว้  2,220,000 บาท แยกเป็น
 (1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด   ตัง
ไว้   976,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
จํานวน  200 วัน อัตราคนละ  20  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 51
(2) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบ่อคํา   ตัง
ไว้  232,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
จํานวน  200 วัน อัตราคนละ 20 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 51
(3) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาอุดม  ตัง
ไว้  368,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
จํานวน  200 วัน  อัตราคนละ  20  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) อยู่ใน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,290,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,290,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,290,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
 คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ.วันที 18 กุมภาพันธ 2558)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 88

(4) ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561)  ลําดับที 88

(3) ค่าจัดซือเครืองพิมพ?ชนิดเลเซอร?/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3,700 บาท
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แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 51
(4) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองกล้า  ตัง
ไว้  212,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
จํานวน  200 วัน  อัตราคนละละ  20  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 51
(5) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนหายโศก  ตัง
ไว้    432,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
จํานวน  200 วัน อัตราคนละ 20 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 51
2. อุดหนุนโครงการทําการเกษตร (เกษตรชีววิถี)  เพืออาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน    โรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ.) ตังไว้  70,000 บาท จํานวนโรงเรียน 5 แห่ง แยกเป็น
(1)อุดหนุนโครงการเกษตรเพือโครงการอาหารกลางโรงเรียนบ้านกังโนน
สะอาด  ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับการศึกษา (00211) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 51
(2) อุดหนุนโครงการประมงในโรงเรียนเพืออาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
บ่อคํา   ตังไว้  10,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับการศึกษา (00211) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 51
(3)อุดหนุนโครงการเพาะพันธ์พืชเกษตรเพือเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
บ้านนาอุดม  ตังไว้    10,000   บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับการศึกษา (00211) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 51
(4) อุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองกล้า  ตัง
ไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)  อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 51
(5) อุดหนุนโครงการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ดอนหายโศก         ตัง
ไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผน
งานการศึก
ษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 51
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา ตังแต่วัน
ที 1  ตุลาคม  2558  ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
      - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ขยะ   จํานวน  12,000 บาท
      - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตําแหน่ง พนักงานประจํารถขยะ
จํานวน 2 อัตราจํานวน 24,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน      กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00220)  แผนงาน
สาธารณสุข (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  3  อัตรา  ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ขยะ   จํานวน  108,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง พนักงานประจํารถ
ขยะ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 216,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00220)  แผนงานสาธารณ
สุข (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ   จํานวน 1  อัตรา  ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30  กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน แยกเป็น
- เงินเดือนตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   จํานวน   193,680  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน   กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00220)  แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 193,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 553,680 บาท

งบบุคลากร รวม 553,680 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 853,680 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในพืนทีเขต
ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ 15,000 บาท (หนังสือด่วนทีสุด ที มท.0891.3/ว
1501 ลว.15 กรกฎาคม 2558) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) อยู่
ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม ข้อ 3.2 แนวทาง
การพัฒนา การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ ลําดับที 36

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 150,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายของบุคลากรทีใช้ปฏิบัติ
งาน เช่น เสือ เสือกาวน์  กางเกง  รองเท้า  ถุงมือ  ถุงเท้า  หน้ากาก รอง
เท้าบู๊ช  หมวก  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แยกเป็น
 (1)  ค่าจัดซือนํายาพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท ตัง
ไว้  100,000  บาทเพือป้องกันโรคระบาด เพือดําเนินการพ่นนํายา  ตาม
หมู่บ้าน  โรงเรียน วัด และสถานทีสําคัญในพืนทีตําบลดอนหายโศก เพือ
ป้องกันโรคไข้เลือดและ จัดซือเคมีภัณฑ์ เช่น ยากําจัดเพียหนอนชนิด
ต่างๆ ยากําจัดศัตรูพืช วัคซีนโรคชนิดต่าง ๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
สาธารณสุข (00220)   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (00223) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข การรักษา
พยาบาล และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ลําดับที 37
(2) ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพืนทีตําบลดอนหาย
โศก   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน (00223) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-
2561) ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา การสาธารณ
สุข การรักษาพยาบาล และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ลําดับที 39

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพือแก้ไข
ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดภายในพืนทีรับผิดชอบของตําบลดอนหาย
โศก   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)   แผนงานสาธารณสุข(00220)  งานศูนย์บริการสาธร
ณสุขและงานสาธารณสุขอืนๆ (00223)  อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-
2561) ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา การสาธารณ
สุข การรักษาพยาบาล และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ลําดับที 39

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพือแก้ไข
ปัญหาสุนัขและแมว จรจัดตําบลดอนหายโศก

จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  (00232)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรือง  กําหนดเงือนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณีพิเศษ  เมือวัน
ที  28  เมษายน  2549  และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
อุดรธานี ได้ประชุมครังที 3/2549 เมือวันที 23 มีนาคม 2549 ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
สังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  (00232)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 556,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังแต่
วันที  1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  จํานวน 12 เดือน  แยก
เป็น
-เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการและ
สังคม  จํานวน   42,000  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน  กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  (00232)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3  อัตรา ตังแต่วัน
ที  1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
-เงินเดือนตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการและ
สังคม  จํานวน   249,360  บาท
-เงินเดือนตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน  จํานวน   249,360  บาท
-เงินเดือนตําแหน่งเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน  จํานวน   122,160  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00232)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 620,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 662,880 บาท

งบบุคลากร รวม 662,880 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,334,080 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์



วันทีพิมพ์ : 27/10/2558  12:03:37 หน้า : 37/53

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ  ตามโครงการหรือ
ตามนโยบายของทางราชการ   เช่น  โครงการ  อําเภอยิม โครงการ
สมานฉันท์ของคนในชาติ  โครงการแก้ปัญหาความยากจน  อืนๆ   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์  (00232)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 28

(3)ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการตามโครงการหรือตามนโยบายของทาง
ราชการ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการเข้า
อบรม  สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้ทีได้รับมอบ
หมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  (00232)

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพและการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)อยู่ในแผนฯ 3 ปี  (2559-
2561)  ลําดับที 24

(10)โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ทีได้รับมอบหมายจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  (00232)

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสารและจ้างเหมาบริการ    ตัง
ไว้  20,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารทีเกียวกับความรู้ทางวิชาการ
และการปฏิบัติงาน  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ เช่นแผนชุมชน  การ
จัดทําข้อตําบล และแบบประเมินผลต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาให้ดําเนินกิจกรรม
หรือสิงต่าง ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เข้ารูปเล่มเอกสาร ถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํา
แผ่นประชาสัมพันธ์ ในส่วนงานสวัสดิการ และอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  (00232)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิตามกฎหมายตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00232)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00232)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย   เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือง
พิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองโรเนียว เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ เครือง ปรินเตอร์  เครืองเสียง  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)อยู่ในแผนฯ 3 ปี  (2559-2561)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แกนนําการจัดทําแผน
ชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ทีมท
0891.4/ว 856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  (00232)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 77

(9)  ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แกนนําการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ   ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ทีมท0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  (00232)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 31

(9)  ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที
เป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือที มท.0891.3/ว1731
ลว. 25 พฤษภาคม 2550 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  (00232)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 32

(7)ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตําบลดอนหาย
โศก  ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ทีมท0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  (00232) อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 25

(6)ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตําบลดอนหายโศก จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตําบลดอนหาย
โศก  ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ทีมท0891.3/ว1235 ลงวันที20
พฤษภาคม2556 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งาน
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  (00232) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-
2561) ลําดับที34

(5)ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีตําบลดอนหายโศก

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพืนฐาน  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์  (00232)อยู่ในแผนฯ 3 ปี(2559-2561)ลําดับที78

(4)ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานตําบล จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ)          ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
        -  ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-
2545 (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5)
        -  มีระบบฟอกอากาศทีสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถ
ถอดล้างทําความสะอาดได้
        - ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี สวิตซ์1ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
        - ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตังแล้ว
(การจัดซือต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม
2558)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)อยู่ในแผนฯ 3 ปี(2559-
2561) ลําดับที 88

(1) ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอก
อากาศ)

จํานวน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,200 บาท

งบลงทุน รวม 55,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หมึก และวัสดุอืน ๆ ตามความจําเป็น      ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00232) อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วารสาร หนังสือพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครือง
เขียน โฆษณาในการเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิว
เจอร์บอร์ด โฟม การล้างอัดภาพ บอร์ด ผ้าขาวเขียนป้าย และอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ (00232) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  สิงของซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง ไม่คงสภาพเดิมหรือ ทีมีลักษณะคงทน
ถาวรและมีอายุการใช้งาน 1 ปี ขึนไปแต่มีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 5,000 บาท ยกเว้นของตามตัวอย่างทีเป็นครุภัณฑ์ เช่น เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ   กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ   และเพือจ่ายเป็น
เงินค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา หมึก ยางลบ เครืองเย็บ
กระดาษ  แบบพิมพ์ต่างๆ  เอกสาร หนังสือ และ วัสดุสํานักงานอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์  (00232) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับ
แบบ L3 CacheMemory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
   1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า1GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป็นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิวจํานวน 1 หน่วย (จัดซือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร? ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ? 2558)   จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561)  ลําดับที 88

(1)  ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ จํานวน 23,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือใช้สําหรับเก็บเอกสารราชการ จํานวน  2  หลัง ๆ ละ  3,700  บาท  มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี ขนาด 3 ฟุต. 88 x 41 x 87.9 ซ.ม สีเทา  (จัด
ซือตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-
2561)  ลําดับที 88

(2) ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน (กระจก)  สําหรับเก็บเอกสารราชการ จํานวน 7,400 บาท
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(1) อุดหนุนโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  ตัง
ไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการดําเนินการเหล่า
กาชาดสนับสนุนกิจการสาธารณกุศล   ตลอดจนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด
อุดรธานี  และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสารณภัยต่างๆ  สงเคราะห์
ราษฎรทีประสบความเดือดร้อนเนืองจากภัยธรรมชาติทังนี  งบอุดหนุนดัง
กล่าวจะดําเนินการได้   ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การกระจายอํานาจระดับจังหวัด  ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)            งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 35
 (2) อุดหนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนําเพียงดิน ตัง
ไว้  50,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านต้นแบบศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเพียงดิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 26,29

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
 คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ.วันที 18 กุมภาพันธ2558)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241) อยู่
ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ข้อ 4.3 แนวทางการพัฒนา การปรับ
ปรุง พัฒนาเครืองมือ
เครืองใช้และสถานที ลําดับที 88

(3) ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241) อยู่
ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ข้อ 4.3 แนวทางการพัฒนา การปรับ
ปรุง พัฒนาเครืองมือ
เครืองใช้และสถานที  ลําดับที  88

(2) ค่าจัดซือเครืองพิมพชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  2  อัตรา  ตังแต่วัน
ที  1 ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน 2559    จํานวน 12 เดือน  แยก
เป็น
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราวตําแหน่งผู้ช่วยนายช่าง
โยธา  จํานวน   24,000  บาท
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราวตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า      จํานวน   24,000  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน  กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา  ตังแต่วันที1
ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
 - ค่าจ้างตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธาจํานวน   131,040  บาท
 - ค่าจ้างตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้าจํานวน   120,120  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน   กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 251,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังแต่ วัน
ที 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน  2559 จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
  - เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง   จํานวน   42,000  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ตังแต่ วัน
ที 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน  2559 จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
 - เงินเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน   323,760  บาท
 - เงินเดือนตําแหน่งนายช่างโยธา จํานวน   148,920  บาท
 - เงินเดือนตําแหน่งช่างไฟฟ้า  จํานวน   122,160  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 594,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 936,000 บาท

งบบุคลากร รวม 936,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,691,400 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ และค่าใช้จ่ายอืน ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมของพนักงาน
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารทีเกียวกับความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ
งาน ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนา ข้อบัญญัติประจําปี และ
แบบประเมินผลต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาให้ดําเนินกิจกรรมหรือสิงต่าง ค่าจ้าง
เหมาจัดพิมพ์เข้ารูปเล่มเอกสาร ถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําแผ่นประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  โดยถือปฏิบัติตามกกหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย  เรือง  กําหนดเงือนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3072  ลงวันที  29  กันยายน  2557ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 511,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หมึก และวัสดุอืน ๆ ตามความจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วารสาร หนังสือพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครือง
เขียน โฆษณาในการเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิว
เจอร์บอร์ด โฟม การล้างอัดภาพ บอร์ด ผ้าขาวเขียนป้าย และอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ นํามันก๊าด สี ทิน
เนอร์ แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบือง ตะปู อืนๆในการซ่อม
แซมทีอยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุทีถูกทอดทิง อาคารต่างๆ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผน
งานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  อุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้า  เข็มขัดนิรภัยปีนเสาไฟฟ้า ถุงมือ
นิรภัย    ไขควง  ค้อน  และวัสดุอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  สิงของซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง ไม่คงสภาพเดิมหรือ ทีมีลักษณะคงทน
ถาวรและมีอายุการใช้งาน 1 ปี ขึนไปแต่มีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 5,000 บาท ยกเว้นของตามตัวอย่างทีเป็นครุภัณฑ์ เช่น เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ   กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ   และเพือจ่ายเป็น
เงินค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา หมึก ยางลบ เครืองเย็บ
กระดาษ  แบบพิมพ์ต่างๆ  เอกสาร หนังสือ และ วัสดุสํานักงานอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองถ่ายเอกสาร เครือง
ปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ และอืน ๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการเข้า
อบรม  สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับมอบ
หมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน   ระดับ 7-9  จํานวน  1  ตัวๆ
ละ 2,360 บาท
 มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- ขนาดกว้าง 62 ลึก 70 สูง 114 ซม.
-ไฮดรอลิคปรับระดับได้
- มีคันโยกพิงเอนได้
-มีทีวางแขนเป็นพลาสติกแบบตัน
-ทีนังและพนักพิงเป็นเบาะฟองนําหุ้มหนังเทียม PVC
(จัดซือตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-
2561) ข้อ 4.3 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง พัฒนาเครืองมือเครือง
ใช้และสถานที ลําดับที  88

(3) ค่าจัดซือเก้าอีทํางานราชการ ระดับ 7-9 จํานวน 2,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน
ทึบ จํานวน 1 หลังๆ ละ  4,500  บาท  เพือใช้สําหรับเก็บเอกสาร
ราชการ  มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี  ตู้เหล็กทรงสูง 2 บานปิด สีเทา(จัดซือ
ตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-
2561) ข้อ 4.3 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง พัฒนาเครืองมือเครือง
ใช้และสถานที ลําดับที  88

(2) ค่าจัดซือตู้เหล็ก  2 บานทึบสําหรับเก็บเอกสารราชการ จํานวน 4,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบาน
เลือน จํานวน  2  หลัง ๆ ละ  3,700  บาท  เพือใช้สําหรับเก็บเอกสาร
ราชการ มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี ขนาด 3 ฟุต. 88 x 41 x 87.9 ซ.ม สี
เทา (จัดซือตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)อยู่
ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ข้อ 4.3 แนวทางการพัฒนา การปรับ
ปรุง พัฒนาเครืองมือเครืองใช้และสถานที ลําดับที  88

(1) ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน (กระจก)  สําหรับเก็บเอกสารราชการ จํานวน 7,400 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,400 บาท

งบลงทุน รวม 2,844,400 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.50 เมตร  พร้อ
มฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)  อยู่ในแผนฯ3ปี (2559-2561)1.ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน ข้อ1.1 แนวทางพัฒนา การก่อสร้างปรับปรุง บํารุง
รักษาถนน ท่อระบายนํา รางระบายนําและผิวจราจร  ลําดับที 3

(1)โครงการก่อสร้างรางระบายนําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านกัง จํานวน 200,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตังระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)  อยู่
ในแผนฯ 3 ปี  (2559-2561)  1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  ข้อ 1.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านอืนๆ ลําดับที 17

(1)โครงการจ้างเหมาติดตังระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้าน
ดอนหายโศก

จํานวน 100,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย์  ดังนี
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัง   พิกัด
48 289749 ม.E 1926789 ม.N          จํานวน 32,000 บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคํา   พิกัด
48 290291 ม.E 1926215 ม.N      จํานวน 38,000 บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองกล้า  พิกัด 48 287481 ม.E 1929670 ม.N จํานวน 25,000 บา
ท
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
สําราญ พิกัด 48 290529 ม.E 1929631 ม.N จํานวน 26,200 บาท
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
อุดม  พิกัด 48 283205 ม.E 1928270 ม.N    จํานวน 27,800 บาท
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศกพิกัด
48 286873 ม.E 1928470 ม.Nจํานวน 40,000 บาท
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด พิกัด
48 289166 ม.E 1926387 ม.N จํานวน 41,000 บาท
 รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241) อยู่
ในแผนฯ 3 ปี(2559-2561)1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ข้อ 1.1แนวทางพัฒนา การก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ท่อ
ระบายนํา รางระบายนําและผิวจราจร ลําดับที 19

(1)โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนหายโศก จํานวน 230,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,830,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้าน
โนนสะอาด  มีขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่
ทาง 0.50 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241) อยู่ในแผนฯ 3 ปี  (2559-2561)  1.ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน ข้อ 1.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการด้านอืนๆ ลําดับที 3

(4) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที3 บ้านโนน
สะอาด

จํานวน 62,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านโนน
สะอาด  มีขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.50 เมตร  พร้อ
มฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด   ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)  อยู่ในแผนฯ 3 ปี  (2559-2561)  1.ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  ข้อ 1.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการด้านอืนๆ ลําดับที 3

(3) โครงการก่อสร้างรางระบายนําภายในหมู่บ้าน หมู่ที3 บ้านโนนสะอาด จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดหลอกหนองบ่อคํา หมู่ที 2 บ้านบ่อคํา  เพือใช้เป็นทีกัก
เก็บนําผลิตนําประปาหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที อบต. กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561)    1.
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งนํา   ลําดับที 6

(2)โครงการขุดลอกหนองบ่อคํากักเก็บนําเพือผลิตนําประปาหมู่บ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกรองนําประปาหมู่บ้านผิวดิน หมู่ที10 บ้าน
กัง รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)  อยู่
ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  ข้อ 1.4 แนวทางพัฒนา การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการอืนๆ  ลําดับที 14

(11)โครงการก่อสร้างระบบกรองนําประปาหมู่บ้านผิวดิน หมู่ที10 บ้านกัง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้าน
หนองค้อพัฒนา  มีขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่
ทาง 0.50 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)  อยู่
ในแผนฯ 3 ปี  (2559-2561)  1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ข้อ 1.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านอืนๆ  ลําดับที 3

(10) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านหนอง
ค้อพัฒนา

จํานวน 300,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้าน
หนองกล้า  มีขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่
ทาง 0.50 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 594 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)  อยู่
ในแผนฯ 3 ปี  (2559-2561)  1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ข้อ 1.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านอืนๆ  ลําดับที 3

(8)โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้าน
หนองกล้า

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านนา
อุดม   มีขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.50 เมตร  พร้อ
มฝาปิด  รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะ
และชุมชน  (00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
อยู่ในแผนฯ3ปี(2559-2561)1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  ข้อ 1.1 แนวทางพัฒนา การก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ท่อ
ระบายนํา รางระบายนําและผิวจราจร ลําดับที 3

(7)โครงการก่อสร้างรางระบายนําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านนาอุดม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 4  บ้าน
หนองเต่า มีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่
ทาง 0.50 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) อยู่
ในแผนฯ 3 ปี  (2559-2561) 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  ข้อ 1.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านอืนๆ  ลําดับที 3

(6) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านหนอง
เต่า

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนําตัววี หมู่ที 3 บ้านโนนสะอาด  มี
ขนาดกว้าง 0.25-0.3 เมตร ยาว 66 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที อบต. กําหนด   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)  อยู่
ในแผนฯ 3 ปี  (2559-2561)  1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  ข้อ 1.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านอืนๆ ลําดับที 3

(5) โครงการก่อสร้างร่องระบายนําตัววีภายในหมู่บ้านหมู่ที 3 บ้านโนน
สะอาด

จํานวน 38,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ บําบัดบ่อขยะในระดับ
ตําบล  การดําเนินงานเกียวกับการจัดการบ่อขยะในตําบล ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดการเกียวกับขยะมูลฝอยต่างๆ ขยะสารพิษและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 109

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ บําบัดบ่อขยะในระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 20,000 บาท

(1) อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองหานติดตังไฟฟ้าแสงสว่างภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านกัง  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองหานติดตังไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 1 บ้านกัง   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241) อยู่
ในแผนฯ  3  ปี (2559-2561) ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา ติดตังปรับ
ปรุงไฟฟ้า ลําดับที 8
(2) อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองหานติดตังไฟฟ้าแสงสว่างภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที 8 บ้านดอนหายโศก  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองหานติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านดอนหายโศก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)  อยู่
ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา ติดตังปรับปรุง
ไฟฟ้า ลําดับที 8
(3) อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองหานติดตังไฟฟ้าแสงสว่างภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านนาอุดม ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองหานติดตังไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านนาอุดม   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241) อยู่
ในแผนฯ  3  ปี (2559-2561) ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา ติดตังปรับ
ปรุงไฟฟ้า ลําดับที 8

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 400,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้าน
โคกสําราญ  มีขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่
ทาง 0.50 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 594 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)  อยู่
ในแผนฯ 3 ปี  (2559-2561)  1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ข้อ 1.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านอืนๆ  ลําดับที 3

(9)โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านโคก
สําราญ

จํานวน 300,000 บาท
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(1) อุดหนุนโครงการสนับสนุน การจัดงาน ประเพณีทุ่งศรีเมือง   ตัง
ไว้   10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอหนอง
หาน จัดงานประเพณีทุ่งศรีเมือง  ตามโครงการจัดงานประเพณีทุ่งศรี
เมือง  ทังนี งบอุดหนุนดังกล่าวจะดําเนินการได้  ต่อเมือได้รับความเห็น
ชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติ
แล้ว  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน(00263) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-
2561) ลําดับ
ที 62
                                                             (2) อุดหนุนโครงการจัด
งานมรดกโลกบ้านเชียง  ตังไว้ 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อําเภอหนองหานในโครงการมรดกโลกบ้านเชียง  ทังนีงบอุดหนุนดังกล่าว
จะดําเนินการได้ ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กระจายอํานาจระดับจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิน (00263)  อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 63
 (3) อุดหนุนโครงการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน ให้แก่
กลุ่มโรงเรียนในเขตตําบลดอนหายโศก  ตังไว้  50,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
และเยาวชนตําบลดอนหายโศก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน(00263)อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 52

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 110,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 110,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว  เพือให้เยาวชนและสภา
เด็กได้ร่วมกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมทังเป็นการลดภาระค่าใช้
จ่ายของครอบครัวลงตามนโยบายของรัฐบาล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 84

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาตําบล จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม การอนุรักษ์นํา การปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน  ในการวางผัง
ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก  เพือการร่วมมือกับ
ชุมชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)   แผนงาน
เกษตร (00320)   งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้  (00322) อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 9

(2) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ พิทักษ์สิงแวดล้อมในระดับชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
เพือการดําเนินงานเกียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม การอนุรักษ์ป่าต้นนํา     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ (00300)   แผนงานเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร  (00321) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 111

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือต้นไม้ ปุ๋ย มีด จอบ เสียม  ตาข่าย  อุปกรณ์การ
เกษตรต่าง ๆ  ในการใช้บํารุงรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนหายโศก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลดอน
หายโศก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ (00300)   แผนงานเกษตร (00320)          งานส่งเสริมการ
เกษตร  (00321) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2559-2561) ลําดับที 30

(1)ประเภทค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลดอนหาย
โศก

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  นักวิชาการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา  ตังแต่วัน
ที  1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น
- เงินเดือนตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  จํานวน  193,680  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) ประกาศ ณ วันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการ
เกษตร  (00320)  งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (00322)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 193,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 193,680 บาท

งบบุคลากร รวม 193,680 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 233,680 บาท

แผนงานการเกษตร
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือ
พืนที  ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ ประกาศ ณ วันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 ข้อ 5 (1)และ(2)  ประกอบ
หนังสือที สปสช. 30/ว.45 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2549  เรือง ขอความ
ร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพท้องถินหรือ
พืนที  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านงบกลาง (00400)  แผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 120,204 บาท

เพือจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต  ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณ
ภัยต่าง ๆ เช่น  การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก  แผ่น
ดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า เป็นต้น  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 323 ลงวัน
ที 15 มีนาคม 2547และ ทีมท 0891.4/ว 2900 ลงวัน
ที 25 ตุลาคม 2555 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านงบ
กลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

สํารองจ่าย จํานวน 726,196 บาท

เพือจ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ดังนี
- ผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน  8  คน ๆ ละ  500  บาท  ตัง
ไว้  48,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)
- ผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน 5 คน ๆ ละ 500 บาท  ตังไว้ 30,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ  ผู้ป่วยเอดส์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
ด้านงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน
ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วนและ
รัฐบาล 1 ส่วน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท.0891.4/ว2502  ลว. 20
สิงหาคม 2553  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านงบ
กลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพือเป็นสวัสดิการประกัน
สังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  15 อัตรา  ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม 2558  ถึง 30 กันยายน 2559  จํานวน  12 เดือน  แยกเป็น
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตังไว้  55,000 บาท  จํานวน 8  อัตรา เพือ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพือเป็นสวัสดิการประกันสังคมให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบ
กลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
 2.พนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้  45,000  บาท  จํานวน 7  อัตรา เพือจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุน เพือเป็นสวัสดิการประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ทัวไป ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านงบ
กลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

งบกลาง รวม 1,234,721 บาท

งบกลาง รวม 1,234,721 บาท

งบกลาง รวม 1,234,721 บาท

แผนงานงบกลาง
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เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนตําบล     ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนท้องถิน (หนังสือด่วนมาก ที มท.0808.5/ว
34 ลว.19  กันยายน 2557)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบ
กลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 150,321 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล กรณีเสีย
ชีวิต   (ตามหนังสือที มท.0808.5/ว
1093  ลว.31 พฤษภาคม 2554)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2546  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท


