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อําเภอ โคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  (210600) จํานวน  2,419,200 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่    สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
   ตังจ่ายจากเงินรายได้             จํานวน    1,474,240  บาท
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน        944,960  บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,419,200 บาท

4. ค่าตอบแทนเลขานุการ  (210400)จํานวน         86,400บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล    จํานวน   1 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รอง
นายก  (210300)  จํานวน         42,120บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 2 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก / รอง
นายก (210200) จํานวน   42,120บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1 เงินเดือน นายก / รองนายก  (210100)จํานวน  514,080บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 2 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท

งบบุคลากร รวม 6,844,120 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 10,400,420 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 22,930,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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3.เงินประจําตําแหน่ง   (220300)      จํานวน        219,000    บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ระดับ 8 อัตราเดือนละ 5,600 บาท และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้า
ส่วน (หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเทียบเท่ากอง) ระดับ 6-7-8 อัตรา
เดือนละ 3,500 บาทเพือตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ท้องถิน การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งและการรับเงินประจํา
ตําแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิน ลงวันที 18 เมษายน 2556  จ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตามระเบียบ
กําหนด  ให้แก่  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานักปลัด
ตังจ่ายจากรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 219,000 บาท

2.เงินเพิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน (220200)     จํานวน       90,000   บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานส่วนตําบล  และเงิน
เพิมให้ข้าราชการส่วนท้องถิน/ พนักงานส่วนตําบล ทีได้ รับอัตราเงิน
เดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินัน  เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง  จํานวน  8  อัตรา ได้แก่ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล    , หัวหน้าสํานักปลัด, เจ้าหน้าทีวิเคราะห์
นโยบายและแผน ,นิติกร,บุคลากร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา ,
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท

1.เงินเดือนพนักงาน   (220100)จํานวน    1,900,000บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  9  อัตรา ได้แก่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  , หัวหน้าสํานักปลัด, เจ้าหน้าทีวิเคราะห์
นโยบายและแผน, นิติกร,บุคลากร,
นักพัฒนาชุมชน, นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าทีป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,900,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,409,000 บาท

6.เงินค่าตอบแทนอืน   (ค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธาน
สภา  เลขานุการสภา     )
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (210700) จํานวน  331,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
-    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน   1  คน
-    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน   1  คน
-    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   1  คน
-    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  28 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 331,200 บาท
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5. เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง   (220800) จํานวน     150,000     บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป
      จํานวน รวม  13  อัตรา   ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยครูเด็กอนุบาลและปฐมวัย
จํานวน 3 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ประจํารถยนต์
ส่วนกลาง)  จํานวน  1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ประจํารถกู้ชีพ
ฉุกเฉิน)  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
 - พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป(ขับรถนํา)
จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป(คนสวน)  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  พนักงานเก็บขยะ  จํานวน 3 อัตรา
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

4.    ค่าจ้างพนักงานจ้าง   (220700)   จํานวน      1,050,000บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป
            จํานวน รวม  13  อัตรา   ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยครูเด็กอนุบาลและปฐมวัย
จํานวน 3  อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ประจํารถยนต์
ส่วนกลาง)  จํานวน  1  อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ประจํารถกู้ชีพ
ฉุกเฉิน)  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
 - พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป(ขับรถนํา)
จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป(คนสวน)  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  พนักงานเก็บขยะ  จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,050,000 บาท
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1.รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)จํานวน  405,000   บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ     เช่น ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ
 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางทางสือสิงพิมพ์   ค่าจ้างคนงาน     ค่าบริการกําจัดปลวก    ค่า
พ่นยาค่าเขียนป้ายต่าง ๆ   ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร    ค่าเบียประกัน
ภัย       ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร        ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 405,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,467,000 บาท

4.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)จํานวน    30,000บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

3.  ค่าเช่าบ้าน (310400) จํานวน    88,200บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 88,200 บาท

2.ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)
จํานวน  70,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล   ลูกจ้าง
ประจํา   พนักงานจ้าง  ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

1.ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  (310100)จํานวน  900,000  บาท
         1.1 เพือจ่ายเป็นค่ากําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้าง
ทัวไป  ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ    จํานวน 700,000  บาท
                 ตังจ่ายจากเงินรายได้

          1.2 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะแกราบ เช่น ค่าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ตรวจการจ้าง  ผู้ช่วย
ปฏิบัติงานด้านต่าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา /ประกวดราคา และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึก
อบรม  ฯลฯ   จํานวน  200,000  บาท
                  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 900,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,088,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,403,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ์   เช่น ปฏิทิน    วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ  ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

4.ค่าจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ผลงาน  อบต. จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําพรบ.ยนต์    ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สะแกราบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา พรบ.รถยนต์องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ จํานวน 32,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียงค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร.
อสม.ฯลฯ  เพือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  พร้อมสําหรับการปฏิบัติ
งาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการศึกษาดูงานเพือพัฒนาและเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทังในประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้นําท้องถิน พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปี
พ.ศ.2558

1.ค่าใช้จ่ายในการโครงการศึกษาดูงานเพือพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทังในประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล   และผู้นําท้องถิน   พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง   ประจําปี    พ.ศ.2558

จํานวน 600,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2.รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   (320200)
จํานวน     100,000  บาท
เพือจ่ายเกียวกับการรับรองพิธีการ   ดังนี
            2.1   ประเภทค่ารับรอง   จํานวน 50,000   บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างพร้อมเครืองดืม   ค่า
ของขวัญ  ค่าใช้จ่ายในการ
                        ต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล ทีมาตรวจงานหรือนิเทศ
งาน  อําเภอเคลือนที  จังหวัดเคลือนที
                        หรือการดําเนินงานอืนใดทีเป็นประโยชน์กับ อบต.
            ตังจ่ายจากเงินรายได้
            2.2   ประเภทค่าเลียงรับรอง  จํานวน  50,000  บาท
                        เพือเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือประชุม
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
                        เอกชน  หรือองค์กรประชาชน
                        ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
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4. วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  (330800) จํานวน  280,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  นํามันเครือง       ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท

3.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)   จํานวน   30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุพาหนะและขนส่ง   เช่น   แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน  ปะยาง
หัวเทียน  สายไมล์  เพลา   หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํารถ
ยนต์  เบาะรถยนต์   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

2. วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)  จํานวน    50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  ถ้วยชาม  แก้ว
นํา จานรอง
นําดืม   นําจืดทีซือจากเอกชน และวัสดุอุปกรณ์อืนๆตามความจําเป็น
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

1.วัสดุสํานักงาน  (330100)จํานวน   150,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
ต่างๆ   เช่น หนังสือพิมพ์ คู่มือการปฏิบัติงาน กระดาษ
แฟ้มเอกสาร ปากกา ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด   ตรายาง หนังสือ
พิมพ์ วารสาร  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   (320400)จํานวน   60,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  เครืองพิมพ์ดีด
 เครืองแฟกซ์     เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์          ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน  เช่น  วัสดุต่าง  ๆ  เครืองเย็บกระดาษ  เครืองตัด
กระดาษ  ลําโพง  ไมโครโฟน  เครืองประจุไฟ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ Internet   เพือบริการ
ประชาชน
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลสะแก
ราบ ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา และกรณีแทนตําแหน่งทีว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสัง
ให้เลือกตังใหม่)  รวมทังค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าทีและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง
ตามหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที มท 0890.4/ว 1932  ลงวัน
ที  16  มิถุนายน  2553และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

5.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 เป็นชุดโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี  จํานวน  4  ชุด ๆ ละ  5,000  บาท
เป็นเงิน  20,000  บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 140
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.จัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 จํานวน 20,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 103,100 บาท

งบลงทุน รวม 103,100 บาท

4. ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  (340500)
จํานวน   30,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่นรับสัญญาณโทร
คมนาคม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต
 และค่าสือสารอืนๆ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

3. ประเภทค่าไปรษณีย์(340400)  จํานวน   20,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์    ธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ แสตมป์ เป็นต้น ฯ ลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

2. ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)   จํานวน     24,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ซึงใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)    จํานวน  120,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสะแก
ราบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 144,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 218,000 บาท

6. วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)จํานวน   70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น    ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

5.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   (331100)   จํานวน   70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ล้างอัดรูป ขยาย
ภาพ  เทปเปล่า  ม้วนวีดีโอ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์  ขนาด  12  นิว  จํานวน  1  เครือง เป็น
เงิน  12,000  บาท  รายละเอียดประกอบด้วย
-  เครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
-  ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ซีซี
-  นําหนัก 3.9 กก.
-  ความจุถังเชือเพลิง 250 ซีซี
-  ความจุนํามันหล่อลืนโซ่ 150 ซีซี
-  ขนาดโซ่ PMMC3 3/8 นิว ยาว 12 นิว
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  142
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

3.จัดซือเลือยยนต์ จํานวน 12,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือถังนําแข็ง  ตังไว้รวม  8,500  บาท  แยกเป็น
               - ค่าถังนําแข็งขนาด 80 ลิตร  จํานวน 1  ใบ       เป็น
เงิน  2,000  บาท
               - ค่าถังนําแข็งขนาด 200 ลิตร จํานวน 1  ใบ      เป็น
เงิน  6,500  บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  143
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2.จัดซือถังนําแข็ง จํานวน 8,500 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง  จํานวน  2  เครือง ๆ ละ 9,500 บาท    เป็นเงิน  19,000  บาท
  รายละเอียดประกอบด้วย
-  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
-  เครืองยนต์ขนาดไม่ตํากว่า 1.5 แรงม้า
-  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 30 ซีซี
-  พร้อมใบมีด
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  142
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารไม้บานปิด-เปิด  ขนาด 80x38x203
เซนติเมตร
จํานวน  1  หลัง ๆ ละ  4,700  บาท  เป็นเงิน  4,700 บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  141
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

3.จัดซือตู้เก็บเอกสารไม้บานปิด-เปิด จํานวน 4,700 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  9,900  บาท
 รายละเอียดประกอบด้วย
-  ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิว
-  ทําด้วยไม้สัก
-  มีฐานรองโต๊ะหมู่
-  มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  140
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2.จัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 9,900 บาท
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1.1อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโป่ง  จํานวน  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าว
สารการ
ประกวด/ สอบราคาอําเภอโคกสําโรงประจําปีงบประมาณ 2558
(โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 138
ตังจ่ายจากเงินรายได้
1.2 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะรุม
จํานวน        20,000       บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์วัน
ท้องถินไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ต่อต้านยาเสพติดอําเภอโคกสําโรง ครัง
ที 4 ประจําปี 2558
 (โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 129
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเครือง  Printer  จํานวน  2  เครือง ราคาเครือง
ละ  4,300  บาท
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะแกราบ   และศูนย์เด็กเล็กวัดสะพานคง
รายละเอียดประกอบด้วย
- คุณสมบัติพืนฐาน
-  เครืองพิมพ์แบบฉีกหมึก (Inkjet   Printer )
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi
-  มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  4,800 x 1,200dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  30 หน้าต่อนาที
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาที
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0
           หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 แผ่น

               ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 145
        ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2.ค่าจัดซือเครือง  Printer  จํานวน  2  เครือง จํานวน 8,600 บาท

เพือจัดซือเครืองสํารองไฟ  ขนาด  1  KVA  จํานวน  4 เครือง  ราคา
เครืองละ  5,100  บาท   เป็นเงิน  20,400  บาท รายละเอียดประกอบ
ด้วย
-  คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  1 kVA ( 600  Watts)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  143
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 20,400 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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2.เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน   (220200)    จํานวน         30,000
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมให้พนักงานส่วน
ตําบลทีได้รับอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิม  สําหรับคุณวุฒิที ก.
พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินัน  เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา ได้แก่
               -  หัวหน้าส่วนการคลัง
               -  เจ้าพนักงานพัสดุ
               -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

1. เงินเดือนพนักงาน   (220100)จํานวน        501,000บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง  -   หัวหน้าส่วนการคลัง
                      -   เจ้าพนักงานพัสดุ
                      -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 501,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 943,000 บาท

งบบุคลากร รวม 943,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 1,270,700 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม  จํานวน  20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทําเวทีประชาคม ในการจัดทําแผน
ชุมชน  และกิจกรรมสนับสนุนการประชุมประชาคมแผนชุมชน
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน    เพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท

โครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนา ประจําปี 2558
จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทาง
ศาสนา ประจําปี 2558 ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอโคกสําโรง
   (โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
  ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 121
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)   จํานวน  50,000  บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ     เช่น ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
ทางสือสิงพิมพ์   ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร    ฯลฯ
             ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน(310400) จํานวน        36,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 276,000 บาท

7. เงินเพิมต่างๆ ของจ้างพนักงาน
จ้าง   (220800) จํานวน          30,000     บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้าง ตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

6.ค่าจ้างพนักงานจ้าง   (220700)   จํานวน          150,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

5. เงินเพิมต่างๆ ของลูกจ้าง
ประจํา    (220600) จํานวน          20,000     บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  ลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่
ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา   (220500)       จํานวน        170,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าจ้าง  ให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา   จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 170,000 บาท

3.เงินประจําตําแหน่ง   (220300)      จํานวน        42,000    บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะ
เทียบเท่ากอง)
ระดับ 6-7-8 อัตราเดือนละ 3,500 บาท  เพือตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลท้องถิน การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งและการ
รับเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิน ลงวัน
ที 18 เมษายน 2556  จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วน
ตําบลทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด
ให้แก่          หัวหน้าส่วนการคลัง
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก  ขนาด   4   ฟุต  พร้อมขา
รอง  จํานวน  2   หลัง ๆ  ละ    3,400  บาท
เป็นเงิน  6,800  บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 141
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2.จัดซือตู้บานเลือนกระจก  ขนาด   4   ฟุต  พร้อมขารอง จํานวน 6,800 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือชันเก็บ
แฟ้ม  40 ช่อง  ขนาด 921x311x1,805  มิลลิเมตร
จํานวน 1 หลัง   เป็นเงิน  3,700  บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า140
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.จัดซือชันเก็บแฟ้ม  40 ช่อง  ขนาด 921x311x1,805  มิลลิเมตร จํานวน 3,700 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,700 บาท

งบลงทุน รวม 51,700 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)จํานวน   10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น    ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

สํานักงาน  (330100)จํานวน   20,000  บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
ต่างๆ   เช่น  คู่มือการปฏิบัติงาน กระดาษ แฟ้ม
เอกสาร ปากกา ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด   ตรายาง   ฯลฯ
            ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  เครืองพิมพ์ดีด
 เครืองแฟกซ์     เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์       ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน  เช่น  วัสดุต่าง  ๆ  เครืองเย็บกระดาษ  เครืองตัด
กระดาษ  ลําโพง  ไมโครโฟน  เครืองประจุไฟ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแผนทีภาษีทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บราย
ได้
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2.2ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแผนทีภาษีทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บราย
ได้

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียงค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ เพือในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือเป็นค่าจัดซือเครือง  Printer  จํานวน  1  เครือง ราคาเครือง
ละ  4,300  บาท

รายละเอียดประกอบด้วย
-  คุณสมบัติพืนฐาน
-  เครืองพิมพ์แบบฉีกหมึก (Inkjet   Printer )
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi
-  มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  4,800 x 1,200  dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  30 หน้าต่อนาที
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาที
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือ
      ดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 แผ่น
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  145
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2. ค่าจัดซือเครือง  Printer  จํานวน  1  เครือง จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (ตัง
โต๊ะ)  จํานวน  1  เครือง       เป็นเงิน  22,000  บาท
     รายละเอียดประกอบด้วย
          -  คุณสมบัติพืนฐาน
           -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core)  หรือ
                 8 สแกน เสมือน (8 Thread )  โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
        และมีหน่วยความจําแบบ  L3Cache  Memory ไม่น้อย
กว่า 6 MB  จํานวน  1  หน่วย -        มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลัก ทีมี
                หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
     -  มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า  4  GB
     -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1  TB จํานวน 1 หน่วย
          -  มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
          -  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ
(Network  Interface)  แบบ10/100/1000 Base-T
        หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว
                จํานวน 1 หน่วย
               ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 144
        ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (ตังโต๊ะ)  จํานวน  1  เครือง จํานวน 22,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารไม้บานปิด-
เปิด  ขนาด 80x38x203  เซนติเมตร
  จํานวน  1  หลัง ๆ ละ  4,700  บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า141
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

3.จัดซือตู้เก็บเอกสารไม้บานปิด-เปิด จํานวน 4,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

1.โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 313,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,337,140 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,361,140 บาท

แผนงานการศึกษา

2.วัสดุอืน ๆ  (331700)จํานวน       30,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุรวมถึงอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ทีจําเป็นในกิจการ
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท

1. วัสดุเครืองดับเพลิง(331600)จํานวน        20,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่นหัวฉีดดับเพลิง  สายดับ
เพลิง  หมวกดับเพลิง  ชุดดับเพลิง   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการของ  อปพร.ในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ  ตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  เช่น การจัดหาเครืองแต่งกาย  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกิจการอ
ปพร.  ค่าตอบแทน  ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  โครงการฝึก
ทบทวน อปพร.ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1. ค่าใช้จ่าย อปพร.      จํานวน  100,000  บาท จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟ  ขนาด  1  KVA  จํานวน  2 เครือง  ราคา
เครืองละ  5,100  บาท
รายละเอียดประกอบด้วย
- คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  1 kVA ( 600  Watts)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  143
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

3.เครืองสํารองไฟ  ขนาด  1  KVA จํานวน 10,200 บาท
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3. ค่าวัสดุการศึกษา   (331500)จํานวน  20,000  บาท
ตังจ่ายสมทบจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สะแกราบและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะพานคง
     (ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน)
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

1.ค่าอาหารเสริม (นม)   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(330400)จํานวน
92,120บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่  -  เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะแกราบ
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะพานคง
   จํานวน  47   คน ๆ ละ 7 บาท/วัน รวม  280  วัน
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่  โรงเรียนสังกัด( สพฐ.) 4  แห่ง  ในเขต
ตําบลสะแกราบ (330400)
จํานวน  911,820 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-
ป.6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน  ( สพฐ.) 4  แห่ง   ได้แก่  โรงเรียนวัดสะแกราบ โรงเรียนวัดสะพาน
คง
โรงเรียนบ้านหนองสําโรงและ โรงเรียนบ้านทุ่ง
ทอง  จํานวน  501  คนๆ ละ 7 บาท / วัน รวม  260  วัน
เป็นเงิน  911,820  บาท
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,003,940 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,023,940 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ   ประจําปี  2558
ตังจ่ายจ่ายเงินรายได้

3.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 2558 จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 47 คน อัตราคนละ 20 บาท
จํานวน 280 วัน จัดสรรในอัตรา 100%
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2. ค่าอาหารกลางวัน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง จํานวน 263,200 บาท
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1.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   (330900) จํานวน  250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยา   เวชภัณฑ์  ทีใช้ในการป้องกันโรคและระงับโรค
ติดต่อต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจํานวน  55,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุง
ลายโรคไข้เลือดออก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 619,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

1.อุดหนุนโรงเรียนสังกัด  สพฐ.ในเขตตําบลสะแกราบ
จํานวน 2,004,000บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1-ป.6
โรงเรียนสังกัด( สพฐ.) 4 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนวัดสะแกราบ   โรงเรียนวัด
สะพานคง   โรงเรียนบ้านหนองสําโรง และ โรงเรียนบ้านทุ่ง
ทอง   จํานวน 501 คนๆ ละ20 บาท / วัน รวม 200วัน
    (ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน)
  ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า   113
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2.อุดหนุนโรงเรียนวัดสะแก
ราบ                                        จํานวน  20,000  บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนวัดสะแกราบ
   (โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
  ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า   132
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,024,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,024,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,024,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 21/10/2558  13:42:17 หน้า : 17/28

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ปี 2558
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

4.โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ปี  2558 จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแว่นสายตาเพือผู้สูงอายุและผู้ด้อย
โอกาส  ประจําปี  พ.ศ. 2558
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

3.โครงการแว่นตาเพือผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส   ต่อเนืองจากโครงการบ้านท้องถิน
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0891.4/ว
2206  ลงวันที  13  กรกฎาคม   2552
จ่ายจากเงินรายได้

2.โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  และผู้ด้อยโอกาสภายในตําบลสะแกราบ
ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน
จ่ายจากเงินรายได้

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 260,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. จํานวน 15 หมู่
บ้าน ๆ ละ 15,000  บาท
จํานวน  225,000  บาท
(โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 127
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 225,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน  1  เครือง    เป็น
เงิน  59,000  บาท
รายละเอียดประกอบด้วย
-  ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
-  ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
-  กําลังเครืองยนต์ไม่ตํากว่า 25 แรงม้า
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 141
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 59,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท

งบลงทุน รวม 59,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 21/10/2558  13:42:17 หน้า : 18/28

3. เงินประจําตําแหน่ง   (220300)  จํานวน        42,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะ
เทียบเท่ากอง)
ระดับ 6-7-8 อัตราเดือนละ 3,500 บาท  เพือตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน   เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลท้องถิน การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งและการ
รับเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิน ลงวัน
ที 18 เมษายน 2556  จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วน
ตําบลทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด
ให้แก่          หัวหน้าส่วนโยธา
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

2. เงินเพิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน (220200)     จํานวน    30,0000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมให้พนักงานส่วน
ตําบลทีได้รับอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิม  สําหรับคุณวุฒิที ก.
พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินัน  เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง  ให้แก่  พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2 อัตรา  ได้แก่
                   - หัวหน้าส่วนโยธา
                   - นายช่างโยธา
                ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

1.เงินเดือนพนักงาน   (220100)จํานวน        500,000บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  2 อัตราได้แก่
-หัวหน้าส่วนโยธา
-นายช่างโยธา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 972,000 บาท

งบบุคลากร รวม 972,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,238,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

1.อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอโคกสําโรง  จํานวน    10,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอโคกสําโรง  ส่งเสริมกิจกรรมกิง
กาชาดอําเภอโคกสําโรง
(โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 122
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน   ในการดําเนินการรังวัดแบ่งแยก
ทีดินทีเกียวข้องกับทีดินราชการหรือทีสาธารณะประโยชน์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่ารังวัดทีดิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียงค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ เพือในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล    พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)   จํานวน
  50,000         บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ     เช่น ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างคนงาน   ค่าจ้างรถแบ็คโฮ  ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา   ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)จํานวน    20,000บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

1.  ค่าเช่าบ้าน(310400) จํานวน    36,000บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบของทางราชการ
          ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 266,000 บาท

5.  เงินเพิมต่างๆ ของจ้างพนักงานจ้าง   (220700)
จํานวน            100,000      บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จํานวน    1    อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป             ตําแหน่ง   คนงานทัวไป
จํานวน    1    อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

4.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง   (220600)   จํานวน          300,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จํานวน    1    อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป             ตําแหน่ง   คนงานทัวไป
จํานวน    1    อัตรา
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นอิฐ   หิน  ปูน  ทราย  ปูน
ซีเมนต์   สี ไม้ ตะปู เหล็ก  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพือใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ รวมถึงการซ่อมแซมไฟฟ้าทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.สะแกราบ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิด
จากภัยต่างๆเช่น อุทกภัย อัคคีภัย  ภัยแล้ง การขาดแคลนนําอุปโภคและ
บริโภคในบางกรณี ขุดลอกคูคลอง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 323 ลงวันที 15 มีนาคม 2547
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทีเกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,950,300 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)จํานวน   10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น    ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

2.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)   จํานวน   50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุพาหนะและขนส่ง   เช่น   แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน  ปะยาง
หัวเทียน  สายไมล์  เพลา   หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํารถ
ยนต์  เบาะรถยนต์   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

1.วัสดุสํานักงาน  (330100)จํานวน   30,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
ต่างๆ   เช่น  คู่มือการปฏิบัติงาน กระดาษ แฟ้ม
เอกสาร ปากกา ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด   ตรายาง   ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและ
สิงก่อสร้าง   เช่น ฝาท่อระบายนํา  ฝาบ่อพัก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกหน้าฝายรักไทย  หมู่  10  บ้านรักไทย   ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  104
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

14.  โครงการขุดลอกหน้าฝายรักไทย  หมู่ที  10  ตําบลสะแกราบ จํานวน 127,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา  จากบ้าน  นายณรงค์  รสฉํา  ถึงท่อ
ระบายนําเดิม
โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง  0.40 เมตร  จํานวน  21  ท่อน  บ่อพัก  2  บ่อ
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  77
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

13.  โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที  9  ตําบลสะแกราบ จํานวน 25,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน  นางแปร  กองเงิน
กลาง  ถึงบ้าน  นางมอง
แย้มมนทรา  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  69.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
พืนทีไม่น้อยกว่า  207  ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
สะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  46
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 ตําบลสะแกราบ จํานวน 120,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. บริเวณบ้าน  นายสมบัติ  ปินแก้ว  ถึง
ถนน  คสล. เดิม
ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  8.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พืนทีไม่น้อย
กว่า  25.50  ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  47
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

11.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 ตําบลสะแกราบ จํานวน 14,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. บริเวณบ้าน  นายณรงค์   นาคสุข  ถึง
บ้าน  นางบังเอิญ  กางกรณ์
ขนาดผิวจราจร
กว้าง  2.00  เมตร  ยาว  23.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พืนทีไม่น้อย
กว่า   42  ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  46
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

10.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 ตําบลสะแกราบ จํานวน 25,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา  จากบ้าน  นายชอน  จันทร์ที  ถึง
บ้าน  นายสุจิน  เปียนุ่ม  โดยวางท่อ  คสล.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.40  เมตร  จํานวน  18  ท่อน  บ่อพัก  2  บ่อ  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  70
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.  โครงการวางท่อระบายนํา  หมู่ที  1  ตําบลสะแกราบ จํานวน 31,900 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,520,300 บาท

งบลงทุน รวม 2,520,300 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่ากันห้องทํางานอาคารสํานักงาน อบต.สะแกราบ  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  87
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

20.  โครงการกันห้องทํางานอาคารสํานักงาน อบต.สะแกราบ จํานวน 51,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อประปาขนาด  2  นิว  บริเวณบ้าน  นาย
ไพศาล  อ่อนนุ่ม  ถึงบ้าน  นางสาวผา  นิลนารถ
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  106
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2.  โครงการวางท่อประปา  หมู่ที  1  ตําบลสะแกราบ จํานวน 5,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร อปพร. อบต.สะแกราบ  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  86
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

19. โครงการต่อเติม อาคาร อปพร. อบต.สะแกราบ จํานวน 86,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา พีวีซี  และท่อ คสล.  สายทางเข้าวัดพรม
จริยารามตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  85
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

18.  โครงการวางท่อระบายนํา  พีวีซี และท่อ คสล.  หมู่ที  15 จํานวน 208,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.  บริเวณบ้าน  นางอ้อย  สุขเงิน   ถึง
บ้าน  นายผ่อน
จําปาพัน  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  24.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
พืนทีไม่น้อยกว่า  72  ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
สะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  50
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

17.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 15 ตําบลสะแกราบ จํานวน 39,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. บริเวณบ้าน  นายย้อย  บุญเชือ  ถึง
บ้าน  นายชาน ยาภัย
ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.00   เมตร  ยาว  34.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พืนทีไม่น้อย
กว่า  102  ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  51
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 15  ตําบลสะแกราบ จํานวน 55,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คศล. บริเวณบ้าน  นายตํา  ปินเทศ  ถึง
บ้าน  นายวิรัส สิงห์ลา
ขนาดผิวจราจร
กว้าง  2.00  เมตร  ยาว  66.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พืนทีไม่น้อย
กว่า 138  ตารางเมตร
พร้อมหูช้างทางเชือม  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  50
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

15. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที  15 ตําบลสะแกราบ จํานวน 77,900 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. บริเวณบ้าน  นายชิน  โอนอ่อน  ถึง
บ้าน  นางเอือม อัครพันธ์
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  36.50  เมตร  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  46
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที  9  ตําบลสะแกราบ จํานวน 78,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา  บริเวณบ้าน  นายกรวย  เนียม
ณรงค์  ขนาดกว้าง 0.50  เมตร  ลึก  0.50  เมตร
ยาว  20.50  เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  71
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

8.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  หมู่ที  2  ตําบลสะแกราบ จํานวน 40,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองบง   หมู่ที  2  บ้านสะแกราบเหนือ  ตําบล
สะแกราบตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  99
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

7.  โครงการขุดลอกคลองบง  หมู่ที 2 ตําบลสะแกราบ จํานวน 207,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองระกํา หมู่ที  2  บ้านสะแก
ราบเหนือ  ตําบลสะแกราบ
  ปริมาตรลูกรัง  650  ลูกบาศก์เมตร
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  92
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

6.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองระกํา หมู่ที  2  ตําบลสะแกราบ จํานวน 98,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คศล.  สายบ้าน  นายบุญธรรม  นิลนา
รถ  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร
ยาว  400  เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  40
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

5. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที  1  ตําบลสะแกราบ จํานวน 813,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อประปาขนาด  4  นิว  บริเวณถังประปา  ถึง
บ้าน  นายสวง  กงจิว
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  107
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

4. โครงการวางท่อประปา  หมู่ที  1  ตําบลสะแกราบ จํานวน 42,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อประปาขนาด  2  นิว  บริเวณทีดิน  นายสม
พงษ์  ปินแก้ว  ถึงบ้าน  นางแว่น นิลนารถ
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  106
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

3.  โครงการวางท่อประปา  หมู่ที  1  ตําบลสะแกราบ จํานวน 27,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสํานักงาน  อบต.สะแกราบ   ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  86
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

21.  โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน  อบต.สะแกราบ จํานวน 342,700 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

4.โครงการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดําริ เศรษฐกิจ
พอเพียง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

3.การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒสตรีในด้านต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2.โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายให้กับพนักงาน   ลูกจ้าง  คนงานเก็บ
ขยะ  เช่น  เสือ  กางเกง  ถุงมือ  รองเท้า    ฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถบรรทุกขยะ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะแบบล้อลาก  2 ล้อ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท

1. ค่าเช่าทีดิน  จํานวน    25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดิน  เพือใช้เป็นสถานทีกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 210,000 บาท

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
โคกสําโรง  จํานวน   200,000   บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า  และติดตังกิงโคมไฟฟ้า
สาธารณะในตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) หน้า  108
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
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1. วัสดุกีฬา  (331300)
เพือเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาให้กับศูนย์กีฬาประจําหมู่บ้าน  เช่นลูก
ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล   ตาข่าย
กีฬา  นวม   ตะกร้อ  ฯลฯ   จํานวน  15   หมู่บ้าน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุกีฬา จํานวน 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชือม
ความสัมพันธ์“ วันท้องถินไทย เทิดไท้ องค์ราชัน ต่อต้านยาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง ครังที 4 ประจําปี 2558 ”

2.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์“ วันท้อง
ถินไทย  เทิดไท้
องค์ราชัน  ต่อต้านยาเสพติดอําเภอโคกสําโรง   ครังที  4  ประจําปี  2558 ”

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด   การแข่งขันภายในตําบล
และการแข่งขันกีฬาภายนอก
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดการแข่งขันภายในตําบลและ
การแข่งขัน
กีฬาภายนอก

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)จํานวน  50,000บาท
1.1   ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง    จํานวน    50,000    บาท
            โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง ประจําปี 2558
(โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
      ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  132
      ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถฯ(12 ส.ค. 2558)

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

6.โครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถฯ(12 ส.ค. 2558)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว(5 ธ.ค.2557)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

5.โครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธ.
ค.2557)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรวมใจ รวมพลังพัฒนา รักษาความ
สะอาดในชุมชน เพือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อ)
ตังจ่ายจากรายได้

4.โครงการรวมใจ รวมพลังพัฒนา รักษาความสะอาดในชุมชน เพือเฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อ)   ปี  2557

จํานวน 22,500 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรวมพลังพัฒนารักษาความสะอาดใน
ชุมชน เพือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ (วันแม่)
ประจําปี  2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

3.โครงการรวมพลังพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน เพือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติฯ (วันแม่)  ในปี 2558

จํานวน 22,500 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจํา
ปี  2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2 . โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี  2557 จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจํา
ปี   2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี   2558 จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีจํานวน      500,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่างๆ  ได้แก่  พวง
มาลัย    ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้   พวงมาลาในวันสําคัญ
ต่างๆ  เช่น  ในการจัดงานวันปิยมหาราช    งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา    และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี การอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ วันสําคัญของทางราชการ  และจัดงาน
พิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนา   เช่น  วันอาสาฬหบูชา    วันวิสาข
บูชา วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา    แห่เทียนพรรษา   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 960,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 960,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 998,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  กระถางต้นไม้  วัสดุ
เพาะชํา  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และ พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ    เช่น  ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช
และ พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท

แผนงานการเกษตร

1.อุดหนุนสํานักงานคลังจังหวัดลพบุรี   เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจําปี  2558            จํานวน    28,000  บาท
(โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  121
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโคกสําโรง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ประจําปี พ.
ศ. 2558  จํานวน  10,000   บาท
(โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า  122
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 38,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรในเทศกาลวัน
ขึนใหม่  พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

7.โครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรในเทศกาลวันขึนปีใหม่ 2558 จํานวน 15,000 บาท
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5.เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบ
ท.) (120100) จํานวน  139,300   บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
อัตราร้อยละหนึงจากเงินรายได้
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 139,300 บาท

4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   (111100) จํานวน167,800   บาท   แยกเป็น
    4.1  เพือจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  (111100)   จํานวน 93,000 บาท   แยกเป็น           ทุนการ
ศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน   1  ทุน   ทุนการศึกษาปีละ 60,000 บาท
           ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน   1   ทุน  ทุนการศึกษาปี
ละ 33,000 บาท
           ตังจ่ายจากเงินรายได้
                4.2  เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิน   จํานวน  108,000    บาท
                          เงินสมทบ  สปสช.  40%  ของยอดจัดสรร(ยอดจัด
สรร  270,000 บาท)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 201,000 บาท

3.สํารองจ่าย   (111000)จํานวน   272,140   บาท
เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

สํารองจ่าย จํานวน 272,140 บาท

2. เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   (110900)จํานวน90,000บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์   ตามรายชือผู้มีสิทธิ ได้รับเบียยังชีพ  รวมทังสิน
จํานวน  15  ราย  อัตรารายละ  500  บาทต่อ
เดือน  จํานวน  12  เดือน
(ตามหนังสือ ที    มท 0808.2/ว 1796  ลว. 18 มิ.ย. 2553)
ตังจ่ายจากเงินรายได้            จํานวน    30,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน    60,000  บาท

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)จํานวน120,000บาท
  เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

งบกลาง รวม 822,440 บาท

งบกลาง รวม 822,440 บาท

งบกลาง รวม 822,440 บาท

แผนงานงบกลาง


