
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง
อําเภอ บ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,650,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,021,060 บาท
งบบุคลากร รวม 4,058,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1
  อัตราๆ  ละ  20,400  บาท/เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
 และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  1,750  บาท/เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
 และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 880
  บาท/เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  1,750  บาท/เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
 และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 880
  บาท/เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ  จํานวน  1
 อัตราๆ ละ  11,200  บาท/เดือน    เป็นเงิน  134,400  บาท  
เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180
  บาท/เดือน   เป็นเงิน  110,160  บาท 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน  12  อัตราๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  เป็นเงิน  1,036,800  บาท  
เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ จํานวน  1  อัตราๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  เป็นเงิน  86,400  บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,005,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,009,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าสํานักปลัด ตามสิทธิทีได้รับ  (สํานักปลัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี   (สํานัก
ปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 537,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 2 อัตรา และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินทีจ่ายเพิมเป็นค่าตอบ
แทนพิเศษและเงินเพิมอืนๆ ให้กับพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 1 อัตรา  (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 3,629,660 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิน พ.ศ
.2548 และแก้ไขเพิมเติม (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ผู้บริหารตามสิทธิทีได้รับ (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,501,660 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 901,660 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ค่าจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าล้างฟิล์ม ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวกแมลง  ค่าซักฟอก ค่าตักปฏิกูล  ค่าแปล
เอกสาร ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
เดินสายไฟ หรือค่าบริการอืนๆทีจําเป็น ค่าระวางค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
วารสาร หนังสือ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ต่างๆ   ค่าเบียประกัน  ค่าติดตังประปา    ค่าประกันภัยยาน
พาหนะ ฯลฯ  (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) 
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตังงบประมาณได้
ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมี
ผู้อุทิศให้  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตาม
อัตราทีกําหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็น
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
จริง  มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนิน
งานเป็นผู้รับรองการจ่าย  ตังไว้ 40,000 บาท
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
รับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวน
บุคคลและรายงานการประชุม  เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่าย  โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้ 30,000
 บาท
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในการดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที
หน่วยงานอืน เชิญเข้าร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าเบีย
เลียง วัสดุกีฬา เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน และผู้
บริหารท้องถิน ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างตามสิทธิที
ได้รับ (สํานักปลัด)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม และพวงมาลาฯ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม และพวง
มาลาฯค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับวันสําคัญของทางราชการ
และกิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมการทีเป็นงานรัฐพิธีงานเทิด
พระเกียรติ ตามหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  (สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 29/9/2560  14:16:14 หน้า : 3/33



โครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต. พบประชาชน ในการ
บริการประชาชนนอกสถานทีหรือนอกเวลาราชการ รวมถึงการบริการ
ประชาชนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น ค่าอาหาร นําดืม ป้ายประชา
สัมพันธ์  วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 106  ลําดับที 2 )
โครงการ อบต. ใสสะอาด จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต. ใสสะอาด เช่น ค่า
อาหาร นําดืม ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 1/2560 หน้า 107  ลําดับที 5 )
โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสําคัญ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ พิธีการทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ  (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 1/2560 หน้า 108  ลําดับที 10 )
โครงการจัดเทวีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเทวีประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล เช่น ค่าอาหารว่าง นําดืม ป้ายประชาสัมพันธ์  วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 1/2560 หน้า 106  ลําดับที 1 )
โครงการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และศึกษาดูงานหน่วย
งานอืน

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิมประสิทธิภาพในการบริหาร
งาน อบต. และศึกษาดูงานหน่วยงานอืน เช่น ค่าอาหาร นําดืม ป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 1/2560 หน้า 106  ลําดับที 3 )
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรของ อบต. จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับบุคลากรของ อบต. เช่น ค่าอาหาร นําดืม ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 106  ลําดับที 4)
โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายเบืองต้น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายเบืองต้น เช่น ค่า
อาหาร นําดืม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (สํานัก
ปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 108  ลําดับที 11 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิง
ก่อสร้าง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
 (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 236,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(สํานักปลัด)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาและบริการอืนๆ จากสํานักงานประปา (สํานัก
ปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่า
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ   (สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(สํานักปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 295,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 205,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน 1 ตัว   ราคาตามท้อง
ตลาด (สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 138  ลําดับที 14 )

วันทีพิมพ์ : 29/9/2560  14:16:14 หน้า : 7/33



จัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือนกระจกสูง จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือนกระจกสูง  จํานวน 2
 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท ขนาด 1,188x457x1,830 mm. ราคาตาม
ท้องตลาด (สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 137  ลําดับที 11)

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน 1 ตัว
ขนาด 150 x 75 ซม. ราคาตามท้องตลาด (สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 138  ลําดับที 13 )

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือรถเข็นปูน จํานวน 1,600 บาท
เพือจัดซือรถเข็นปูน  จํานวน 1 คัน ราคาตามท้องตลาด (สํานัก
ปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 139  ลําดับที 17)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองผสมเสียง (มิคเซอร์) จํานวน 8,000 บาท
เพือจัดซือจัดซือเครืองผสมเสียง (มิคเซอร์) 8 inputs 8 outputs  
จํานวน 1 เครือง ราคาตามท้องตลาด (สํานักปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4
 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560
 หน้า 137  ลําดับที 10)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครือง ขนาดไม่ตํา
กว่า 3,000 ANSI Lumens ตังตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ   มีนาคม 2560 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 136  ลําดับที 6)

จัดซือจอรับภาพเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพเครืองมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์  ขนาด70x70 นิว ราคาตามท้องตลาด
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 136  ลําดับที 6)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองกรองนํา จํานวน 40,000 บาท
เพือจัดซือเครืองกรองนํา จํานวน 1 เครือง ราคาตามท้องตลาด (สํานัก
ปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 139 ลําดับที 16)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 21,000 บาท  ตังตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันที 21 เมษายน  2560 (สํานักปลัด)  (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง
ครังที 1/2560 หน้า 136  ลําดับที 7)
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที  1 จํานวน 44,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที  1 จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 22,000 บาท  ตังตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันที 21 เมษายน  2560 (สํานักปลัด)  (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง
ครังที 1/2560 หน้า 137  ลําดับที 8)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีกระทบโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (สํานักปลัด)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 90,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติทางเข้าศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติทางเข้าศูนย์สาธิตพืชไร่และพืช
สวนอันเนืองมาจากพระราชดําริ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.50
 เมตร สูง 3.50 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนทีกําหนด) (สํานัก
ปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า  84 ลําดับที 98 )

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือองค์กรอืน สํารวจความพึงพอใจและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เพือพิจารณาการ
ประเมินการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 18,000 บาท
อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซือจ้างระดับอําเภอ ศูนย์
ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินและศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้อง
ถินระดับอําเภอ ตังไว้ 18,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซือจ้าง
ระดับอําเภอ ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินและศูนย์
ประสานแผนพัฒนาท้องถินระดับอําเภอ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านแหลม
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 1/2560 หน้า 121  ลําดับที 1)

วันทีพิมพ์ : 29/9/2560  14:16:14 หน้า : 9/33



งานบริหารงานคลัง รวม 1,520,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,201,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,201,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,159,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของพนักงาน
ส่วนตําบล  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองคลัง (กองคลัง)
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือผู้มี
สิทธิทีได้รับ (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจําเป็นอืนๆ ค่าระวาง
บรรทุกสิงของต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างตามสิทธิทีได้รับ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (กองคลัง)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (สํานักปลัด)
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 48,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 15,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก (มอก.) จํานวน 2 ตู้ๆ
ละ 7,900 บาท
1.มีมือจับชนิดฝัง
2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ตังตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ  มีนาคม 2560 (กองคลัง) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 138
  ลําดับที 12)

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือนกระจกสูง จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือนกระจก
สูง  จํานวน 2 ตูู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท ขนาด 1,188x457x1,830 mm. ราคาตามท้อง
ตลาด (กองคลัง)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 137 ลําดับที 11)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที  1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที  1 จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 22,000 บาท  ตังตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคมณ วันที 21 เมษายน  2560 (กองคลัง) (แผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 137 ลําดับที 8)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,650,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,650,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,650,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV จํานวน 1,650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง
ที สําหรับติดตังภายนอกอาคาร ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้าน
พิกเซล จํานวน 16 ชุด พร้อมเครืองบันทึกภาพ ราคาและคุณลักษณะพืน
ฐานของระบบกล้องวงจรปิดประจําปี 2559 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที 28 กันยายน 2559  (รายละเอียดตามแบบแปลนที
กําหนด) (สํานักปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 135 ลําดับที 3)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันภัยเบืองต้น จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันภัย
เบืองต้น ให้แก่ผู้นําชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที อาสาสมัครฯ นักเรียน และ
ประชาชนผู้สนใจ (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 96  ลําดับที 2)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 29/9/2560  14:16:14 หน้า : 12/33



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 720,000 บาท
งบบุคลากร รวม 630,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 630,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 588,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของพนักงาน
ส่วนตําบล  (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําตําแหน่งสําหรับหัวหน้าส่วนราชการ (กอง
การศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจําเป็นอืนๆ ค่าระวาง
บรรทุกสิงของต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้างตามสิทธิทีได้รับ (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,099,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,304,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,304,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 985,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับครูและ
ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 4 อัตรา (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 319,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน 2
 อัตรา (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,846,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  ตามสิทธิที
ได้รับ (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 671,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจําเป็นอืนๆ ค่าระวาง
บรรทุกสิงของต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ปฐมวัย สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 5 แห่ง เช่น ค่าอาหาร ค่าชุดกีฬา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครืองเสียง ฯลฯ (กองการศึกษา)  (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง
ครังที 1/2560 หน้า 95  ลําดับที 1)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัด อบต.ท่าแร้ง (ค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 166,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ท่าแร้ง (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)  จํานวน 5 แห่ง รายละเอียด ดังนี
1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทอง จํานวน 23 คน ๆละ 1,700 บาท  เป็น
เงิน  39,100 บาท 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมอญ  จํานวน 10 คน ๆละ 1,700
 บาท  เป็นเงิน 17,000 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเทพศักดิ จํานวน 9  คน ๆละ 1,700
 บาท  เป็นเงิน 15,300 บาท
4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกุฎิ  จํานวน 16 คน ๆละ 1,700
 บาท  เป็นเงิน 27,200 บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าแร้ง  จํานวน 40  คน ๆละ 1,700
 บาท  เป็นเงิน 68,000 บาท  
(กองการศึกษา)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า  88 ลําดับที 6)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที  14  มิถุนายน 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ท่าแร้ง (ค่าอาหารกลางวัน)

จํานวน 480,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ท่าแร้ง (ค่าอาหารกลาง
วัน)  จํานวน 5 แห่ง รายละเอียด ดังนี
1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทอง จํานวน 23 คน ๆละ 20 บาท 245
 วัน เป็นเงิน 112,700 บาท 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมอญ  จํานวน 10 คน ๆละ 20 บาท 245
 วัน เป็นเงิน 49,000 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเทพศักดิ จํานวน 9  คน ๆละ 20
 บาท 245 วัน เป็นเงิน 44,100 บาท
4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกุฎิ  จํานวน 16 คน ๆละ 20 บาท 245
 วัน เป็นเงิน 78,400 บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าแร้ง  จํานวน 40  คน ๆละ 20 บาท 245
 วัน เป็นเงิน 196,000 บาท  
(กองการศึกษา)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 87 ลําดับที  1)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที  14  มิถุนายน 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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ค่าวัสดุ รวม 1,144,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,119,100 บาท
เพือจ่ายเป็น
(1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัง
ไว้  187,787.60 บาท ดังนี 
1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทอง จํานวน 23 คน ๆละ 7.37 บาท 260
 วัน เป็นเงิน  44,072.60 บาท 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมอญ  จํานวน 10 คน ๆละ 7.37
 บาท 260 วัน เป็นเงิน 19,162 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเทพศักดิ จํานวน 9  คน ๆละ 7.37
 บาท  260 วัน เป็นเงิน 17,245.80 บาท
4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกุฎิ  จํานวน 16 คน ๆละ 7.37 บาท  260
 วัน เป็นเงิน 30,659.20 บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าแร้ง  จํานวน 40  คน ๆละ 7.37 บาท  260
 วัน  เป็นเงิน 76,648 บาท  
 (2) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  ของโรงเรียนในพืนทีตําบลท่า
แร้ง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) ตัง
ไว้  931,273.20 บาท ดังนี 
1. โรงเรียนวัดไทรทอง จํานวน 168 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็น
เงิน  321,921.60 บาท
2. โรงเรียนบ้านคลองมอญ จํานวน 89 คน ๆละ 7.37 บาท  260
 วัน  เป็นเงิน  170,541.80 บาท
3. โรงเรียนวัดกฏิ  จํานวน 107 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็น
เงิน  205,033.40 บาท
4. โรงเรียนบ้านท่าแร้ง  จํานวน 122 คน ๆละ 7.37 บาท  260 วัน เป็น
เงิน  233,776.40 บาท
(กองการศึกษา) 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 1/2560 หน้า 87  ลําดับที 3) และ
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 1/2560 หน้า 87  ลําดับที 2 )
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที  14  มิถุนายน 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ Ink Tank Printer  จํานวน 1 เครือง ราคาเครือง
ละ 4,300 บาท  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ณ วัน
ที 21 เมษายน  2560 (กองการศึกษา)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 136 ลําดับที  5)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,944,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,944,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,944,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน
พืนที อบต.ท่าแร้ง สังกัดสํานักงานคณะกรรมศึกษาขันฐาน (สพฐ.) (ค่า
อาหารกลางวัน) 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนในพืนที อบต.ท่าแร้ง สังกัดสํานักงานคณะกรรมศึกษาขัน
ฐาน (สพฐ.) (ค่าอาหารกลางวัน) รายละเอียด ดังนี
1. โรงเรียนวัดไทรทอง จํานวน 168 คน ๆ ละ 20 บาท 200 วัน เป็น
เงิน 672,000  บาท
2. โรงเรียนบ้านคลองมอญ จํานวน 89 คน ๆละ 20 บาท  200 วัน  เป็น
เงิน 356,000  บาท
3. โรงเรียนวัดกุฏิ   จํานวน 107 คน ๆละ 20 บาท 200 วัน เป็น
เงิน 428,000  บาท
4. โรงเรียนบ้านท่าแร้ง  จํานวน 122 คน ๆละ 20 บาท  200 วัน เป็น
เงิน  488,000 บาท
(กองการศึกษา)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า  117 ลําดับที 1)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที  14  มิถุนายน 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิดกรรมในการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ (กองการศึกษา)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 88 ลําดับที 5)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 89  ลําดับที 3)

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 89  ลําดับที 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ ตังไว้ 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ตังไว้ 7,500 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที 2
2.อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ตังไว้ 7,500 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที 3
3.อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ตังไว้ 7,500 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที 4
4.อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ตังไว้ 7,500 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที 5
5.อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ตังไว้ 7,500 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที 6
6.อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ตังไว้ 7,500 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที 7
 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 118  ลําดับที 1)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 747,700 บาท
งบบุคลากร รวม 594,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 594,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของพนักงาน
ส่วนตําบล  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับหัวหน้าส่วนราชการ  (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 234,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 1 อัตรา (กอง
สวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ค่าจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าล้างฟิล์ม ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวกแมลง  ค่าซักฟอก ค่าตักปฏิกูล  ค่าแปล
เอกสาร ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
เดินสายไฟ หรือค่าบริการอืนๆทีจําเป็น ค่าระวางค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
วารสาร หนังสือ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ต่างๆ   ค่าเบียประกัน  ค่าติดตังประปา    ค่าประกันภัยยาน
พาหนะ ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้างตามสิทธิทีได้รับ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  (กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 18,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน 1 ตัว  ราคาตามท้องตลาด (กอง
สวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 138  ลําดับที 14)

จัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือนกระจกสูง จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือนกระจกสูง  จํานวน 2 ตู้
ขนาด 1,188x457x1,830 mm. ราคาตามท้องตลาด (กองสวัสดิการ
สังคม)(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า  137 ลําดับที 11)

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน 1 ตัว
ขนาด 150 x 75 ซม. ราคาตามท้องตลาด (กองสวัสดิการสังคม)(แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง
ครังที 1/2560 หน้า 138  ลําดับที 13)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เพือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากภัยต่างๆ เช่น จัดหาผ้าห่ม อาหารแห้ง นําสะอาด และ
วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทีอยู่อาศัย ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 92  ลําดับที 4)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,176,400 บาท
งบบุคลากร รวม 742,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 742,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของพนักงาน
ส่วนตําบล  (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับหัวหน้าส่วนราชการ   (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 1 อัตรา (กอง
ช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
สิทธิทีได้รับ (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ค่าจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าล้างฟิล์ม ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวกแมลง  ค่าซักฟอก ค่าตักปฏิกูล  ค่าแปล
เอกสาร ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
เดินสายไฟ หรือค่าบริการอืนๆทีจําเป็น ค่าระวางค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
วารสาร หนังสือ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ต่างๆ   ค่าเบียประกัน  ค่าติดตังประปา    ค่าประกันภัยยาน
พาหนะ ฯลฯ  (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้างตามสิทธิทีได้รับ (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิง
ก่อสร้าง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 54,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือนกระจกสูง จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือนกระจกสูง  จํานวน 1 ตู้
ขนาด 1,188x457x1,830 mm. ราคาตามท้องตลาด (กองช่าง)(แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง
ครังที 1/2560 หน้า 137 ลําดับที 11)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 21,000 บาท  ตังตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันที 21 เมษายน  2560 (กองช่าง)  (แผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 136 ลําดับที 7)
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer 
สําหรับกระดาษขนาด A3

จํานวน 7,900 บาท

เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ Ink Tank Printer สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 7,900 บาท  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที 21 เมษายน  2560 (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า  138 ลําดับที 15)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท
อุดหนุนโครงการศึกษาวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ตังไว้ 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการศึกษาวางและปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้กับเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอง
ช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 116  ลําดับที 1 )

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,352,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 2,272,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,272,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
001โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตังแต่ร้านค้าบ้านป้าแต๋ว – บ้านนายสม
โภชน์) หมู่ที 1

จํานวน 278,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. (ตังแต่ร้านค้าบ้านป้าแต๋ว – บ้านนายสม
โภชน์) หมู่ที 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร และติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีกําหนด) (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า  51 ลําดับที 1)
002โครงการก่อสร้างเขือนเรียงหินสายคลองแหลม หมู่ที 2 จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขือนเรียงหินสายคลองแหลม หมู่ที 2 ลาด
เอียง 3 เมตร ยาว 35 เมตร  หนา 0.30 เมตร และติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนทีกําหนด) (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 58  ลําดับที 22)
003โครงการก่อสร้างประตูนํา ปิด-เปิด บริเวณปากคลองเจ๊ก หมู่ที 3 จํานวน 478,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูนํา ปิด-เปิด บริเวณปากคลองเจ๊ก หมู่
ที 3  กว้าง 6  เมตร ยาว 4 เมตร สูง  1.60 เมตร และติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีกําหนด) (กองช่าง)  (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง
ครังที 1/2560 หน้า  64 ลําดับที  42)

วันทีพิมพ์ : 29/9/2560  14:16:15 หน้า : 25/33



004โครงการก่อสร้างประตูนํา ปิด – เปิด บริเวณหน้ามัสยิดคลองแหลม หมู่ที 
3

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูนํา ปิด – เปิด บริเวณหน้ามัสยิดคลอง
แหลม หมู่ที 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30  เมตร  สูง  1.50 เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีกําหนด) (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ
.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า  62 ลําดับที  34)
005โครงการวางท่อบล็อก ทางเข้าป่าขวาง หมู่ที 4 จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อบล็อก ทางเข้าป่าขวาง หมู่
ที 4   กว้าง  2.70  เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2 เมตร และติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีกําหนด) (กองช่าง)  (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง
ครังที 1/2560 หน้า 67  ลําดับที 49)
006โครงการทําคานเทครีบ ตังแต่สะพานคู่ – บ้านป้านิด หมู่ที 5 จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทําคานเทครีบ ตังแต่สะพานคู่ – บ้านป้านิด  หมู่
ที 5 สูง  0.30  เมตร ยาว 200  เมตร หนา 0.08 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีกําหนด) (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 74  ลําดับที 72 )
007โครงการปรับปรุงถนนทางขึนสะพานวัดบันไดทอง หมู่ที 5 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนทางขึนสะพานวัดบันไดทอง หมู่
ที 5  ถนน คสล. กว้าง  5 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมราง
ระบายนํา คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 30 เมตร  และติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที
กําหนด) (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 70  ลําดับที  59)
008โครงการวางท่อระบายนํา (ตังแต่บ้านนางสําเริง ศรีกรช ลงท่อระบายนํา
ถนนเหมืองเจ๊ก หมู่ที 6

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา (ตังแต่บ้านนางสําเริง ศรีกรช ลงท่อ
ระบายนําถนนเหมืองเจ๊ก หมู่ที 6   วางท่อ คสล.  เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.  ยาวรวม 35  เมตร  และติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีกําหนด) (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 77  ลําดับที 79)
009โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตังแต่บ้านนายประสงค์ – วัดใหม่ หมู่ที 6 จํานวน 430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ตังแต่บ้านนายประสงค์ – วัดใหม่ หมู่
ที 6  กว้าง  4.50  เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร และติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีกําหนด) (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 75  ลําดับที 73)
010โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนํา ซอยบ้านนายสมควร 
ตุ้มทอง – บ้านนายเต็ม แดงประดับ หมู่ที 7

จํานวน 236,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนํา ซอยบ้านนาย
สมควร ตุ้มทอง – บ้านนายเต็ม แดงประดับ หมู่ที 7 (ช่วงที 1) ถนน คสล
. กว้าง  3  เมตร ยาว 37  เมตร หนา 0.15 เมตร  7 (ช่วงที 2) ถนน คสล
. กว้าง  2.40  เมตร ยาว 48  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบาย
นํา  กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีกําหนด) (กองช่าง)  (แผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 81  ลําดับที 91)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 480,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 2 อัตรา (สํานักปลัด)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินจ่ายเพิมค่าตอบแทน
พิเศษและเงินเพิมอืนๆ ให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 2 อัตรา (สํานัก
ปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (สํานักปลัด)
โครงการตาวิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตาวิเศษ เพือให้ความรู้เยาวชน
ในการคัดแยกขยะ การปลูกสร้างจิตสํานึกในการรักสิงแวดล้อม (สํานัก
ปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า  102 ลําดับที 4)
โครงการท่าแร้งรักษ์สะอาด "Big Cleaning Day" จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการท่าแร้งรักษ์
สะอาด "Big Cleaning Day" เพือให้ความอบรมประชาชนในการคัด
แยกขยะ การปลูกสร้างจิตสํานึกในการรักสิงแวดล้อม และค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมทําความสะอาดชุมชน ทีสาธารณะ สถานทีราชการ วัด
มสยิด โรงเรียน (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 102  ลําดับที 5)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(สํานักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 211,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรม “การสร้างจิตอาสาเพือพัฒนาชุมชน” จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม “การสร้างจิตอาสาเพือ
พัฒนาชุมชน” (กองสวัสดิการสังคม) 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 1/2560 หน้า 109 ลําดับที 1)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กองสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 94  ลําดับที 5)
โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพสตรีตําบลท่าแร้ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพสตรีตําบล
ท่าแร้ง (กองสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า  94 ลําดับที 6)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสันให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ
ระยะสันให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  (กองสวัสดิการ
สังคม) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 93 ลําดับที 2 )
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิมรายได้ให้แก่ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิม
รายได้ให้แก่ประชาชน  (กองสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ
.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 93 ลําดับที 1)
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและ
เยาวชน  (กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 1/2560 หน้า 109  ลําดับที 2)

งบเงินอุดหนุน รวม 31,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 31,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 31,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน ตังไว้ 17,000
 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมทบทวนและปฏิบัติ
ภารกิจของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับหมู่บ้าน ให้แก่
ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอบ้านแหลม (ทีทําการปกครอง
อําเภอ) (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า  119 ลําดับที  2)
2. อุดหนุนโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตังไว้ 8,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก ให้แก่ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอบ้านแหลม (ทีทํา
การปกครองอําเภอ) (สํานักปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 -
 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 119  ลําดับ
ที  1)
3. อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ตังไว้ 6,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ให้แก่ศูนย์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอบ้านแหลม (ทีทําการปกครอง
อําเภอ) (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 119  ลําดับที 3)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  (กองการ
ศึกษา)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 104  ลําดับที 5)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(กองการศึกษาฯ)

วันทีพิมพ์ : 29/9/2560  14:16:15 หน้า : 29/33



งบลงทุน รวม 180,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซือเครืองเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ท่า
แร้ง จํานวน  3 แห่งๆละ 6 ชุด  ประกอบด้วย
1. เครืองเล่นปีนป่ายสีเหลียม 1 ชุด
2. เครืองเล่นชิงช้าม้าโยก 3 ทีนัง 1ชุด
3. เครืองเล่นราวไต่โค้ง 4 ทาง มีโยงโซ่กลาง 2 ชุด
4. เครืองเล่นกระดานลืนแสตนเลส 1 ชุด
5. เชือกถักทรงเอ  1 ชุด ราคาตามท้องตลาด  (กองการศึกษาฯ) (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง
ครังที 1/2560 หน้า 136 ลําดับที 4)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีเนืองในเทศกาลวันเข้าพรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีเนืองในเทศกาล
วันเข้าพรรษา  (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 103 ลําดับที 1)
โครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุ
รอาน  (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 1/2560 หน้า 104 ลําดับที 4)
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 103 ลําดับที 3)

โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิน
 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า  105 ลําดับที 7)

โครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชนไทยมุสลิม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชนไทย
มุสลิม
 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 103 ลําดับที 2)
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โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามตําบลท่าแร้ง จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามตําบลท่า
แร้ง
 (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 105 ลําดับที 8)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชรบุรี ครัง
ที 32 ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัด
งานพระนครคีรี ประจําปี 2561 ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอบ้าน
แหลม  (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 120  ลําดับที 1)
2. อุดหนุนโครงการเปิดโลกทะเลโคลน ครังที 9 ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมเปิดโลกทะเลโคลน ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอบ้าน
แหลม (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 120  ลําดับที 2)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรตามศาสตร์พระราชา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรตาม
ศาสตร์พระราชา (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 -
 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 99 ลําดับที 1)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชาร่วมใจ รักษ์แม่นําเพชรบุรี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาร่วมใจ รักษ์แม่นํา
เพชรบุรี  ค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้
รักษาความสะอาดแม่นําเพชรบุรี และสิงแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร นํา
ดืม ป้ายประชาสัมพันธ์   วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 1/2560 หน้า 101  ลําดับที 2)
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โครงการฝึกอบรมเยาวชนคนรักษ์ลุ่มแม่นําเพชรบุรี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนคนรักษ์ลุ่มแม่
นําเพชรบุรี เช่น ค่าอาหาร นําดืม ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 101
 ลําดับที 1)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,742,100 บาท
งบกลาง รวม 8,742,100 บาท
งบกลาง รวม 8,742,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 61,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที อบต จะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,356,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้
จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ   
(กองสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 91  ลําดับที  1)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,488,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560
  เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561
 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ   
(กองสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 91  ลําดับที 2)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร   ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.6/ว
 1198 ลงวันที  20 มิถุนายน 2560      
(กองสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1/2560 หน้า 91  ลําดับที 3)

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนดหลัก
เกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินการ
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน  
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลงครังที 1/2560 หน้า 89  ลําดับที 2)   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 171,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 75,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํารายเดือนตําแหน่งพนักงานประสาน
งานชนบท (สํานักปลัด)
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