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อําเภอ สามเงา   จังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ดังนี
      3.1)  ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 1,750บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
      3.2)  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตรา
เดือนละ 880 บาท จํานวน   2 อัตรา เป็นเงิน  21,120  บาท
              โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธาน
สภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบ
ต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
      2.1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล อัตราเดือนละ 1,750  บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
      2.2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน   2 อัตรา เป็น
เงิน  21,120  บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
      1.1 เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ   20,400 บาท เป็นเงิน  244,800 บาท
      1.2 เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 11,220  บาท จํานวน  2 อัตรา  เป็นเงิน  269,280 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
งบบุคลากร รวม 3,631,720 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 5,444,660 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 18,335,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้   12 เดือน  ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 12 พฤษภาคม 2547
- ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา   โดย
คํานวณตังจ่ายไว้   12 เดือน  ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที 12 พฤษภาคม 2547

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 678,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
รวม 12 เดือน ตังไว้ 198,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 198,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตําแหน่งผู้บริหารจํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้   12 เดือน  (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและหัวหน้าสํานักงาน
ปลัด) เป็นจํานวนเงิน 109,200   บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสายบริหาร จํานวน  1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท โดย
คํานวณตังจ่ายไว้   12 เดือน  (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) เป็น
จํานวนเงิน 67,200  บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 970,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,097,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
5.1 ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
5.2 ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 9,180 บาท  เป็นเงิน  110,160 บาท
5.3 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 6 อัตรา  เป็นเงิน  518,400  บาท
5.4 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท    โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
      โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 849,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท    โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบ
ต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.
ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท
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-ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจ ตังไว้  25,000     บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาประมวลผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ทีมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา
-ค่าจ้างเหมาบริการตังไว้  120,000   บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึง อย่าง
ใด  ซึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิงก่อสร้าง ฯลฯ   เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ค่า
บริการกําจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือ
ของทีระลึกต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเย็บเล่มหนังสือ และค่าจ้างเหมา
อืน ๆ  ทีเป็นกิจการ    ในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 715,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  และ
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบฯ จํานวน  1 อัตรา เดือนละ 3,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ  ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่
อาจทําในเวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมิน
ความชํานาญหรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับ
การประเมิน
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวด
ราคา  คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-    เพือจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิน
-    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ประจําปี พ.ศ. 2559 สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพือเป็นการส่งเสริมการปรับ
ปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 286,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,660,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ตามประกาศ ก.อบต.ตาก เรืองหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วน
ตําบล    ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  ได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวัน
ที 8  มิถุนายน  2555)    จํานวน 5 อัตรา    เป็นเงิน  74,280  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 74,280 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังตามทีคณะกรรมการการเลือกตัง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่และกรณีอืนๆ) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0890.4/
ว 3992 ลงวันที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17 มกราคม 2556

-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิน  สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง
ประจํา รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ   ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่าธรรมเนียม    ป้าย ยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียม
ใดๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้   10,000      บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศตรวจ
งาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่า
ของขวัญ ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ ซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการตังไว้   15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เช่น ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าใช้จ่าย   ทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่า
บริการ   ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ   ตัง
ไว้  5,000  บาท
                 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา , วันปิยมหาราช , วันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ค่าจัดซือผ้าแพรผ้าริว ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ค่าพวง
มาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน  นํามัน
ดีเซล   นํามันเครือง   นํามันจารบี  ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะหรือเครือง
จักรกล ใช้ในงานต่างๆ ทีเป็นกิจการของท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี ยางนอก  ยาง
ใน  หัวเทียน  ฯลฯ  สําหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะอืนๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพือสายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครืองรับโทรทัศน์, จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ขาตังไมโครโฟน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจัดซือเก้าอีพร้อมพนักพิง จํานวน 6  ตัวๆ ละ  3,500 บาท ตัง
ไว้ 21,000 บาท  ตามราคาท้องถิน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการและการบริการ หน้า 88)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 21,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
และทรัพย์สินอืน  เช่น  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองพ่นหมอก
ควัน เครืองคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์แบบพกพา  เครืองพิมพ์ดีด  เครือง
ถ่ายเอกสาร  วัสดุต่างๆ  ฯลฯขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา ให้อยู่
ในสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมา  ค่าเช่าทีพัก  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเช่าสถานที  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าอาหาร  อาหารว่าง ค่าเครือง
อุปโภคและบริโภค และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับงานนี ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา(2559-2561) ยุทธศาสตร์
ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการและ
การบริการหน้า 85)

-ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้
นําชุมชน และประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน  นักศึกษา ทํางานในช่วงปิดภาค
เรียน  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับ
สนุนในการประกอบอาชีพ  หน้า 63)

-ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียนของนัก
เรียน นักศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน
วิทยากร    ค่าจัดทําเอกสาร เครืองอุปโภคบริโภคและค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
สําหรับงานนี  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กร
การบริหารจัดการและการบริการ หน้า 87)

-ค่าใช้จ่ายในโครงการลดขันตอนการบริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าจัดทําเอกสาร เครืองอุปโภคบริโภคและค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
สําหรับงานนี  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กร
การบริหารจัดการและการบริการ หน้า 97)

-ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกียวกับการเลือกตังและ
ประชาธิปไตย

จํานวน 20,000 บาท
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ตู้เอกสารบาน
เลือน  4 ฟุต ขนาด กว้าง 121.8x40.6x87.8 เซนติเมตร  จํานวน    1 ตั
ว  ตามราคาท้องถิน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กร
การบริหารจัดการและการบริการ หน้า 90)

-จัดซือตู้เอกสารบานเลือน จํานวน 3,700 บาท

ตู้เอกสาร 2 บาน
เปิด ขนาด 91.6 x 45.7 x 183 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว ตามราคาท้อง
ถิน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการและ
การบริการ หน้า 90)

-จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 142,940 บาท
งบลงทุน รวม 142,940 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง (ADSL)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่า  ตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของ อบต.

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน   และโทรศัพท์เคลือนทีและหมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนจากการใช้บริการ เช่น  ค่าเช่าเครือง     ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิงปลูกสร้าง
อืนทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิงปลูกสร้างอืน
ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 209,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วารสารประชาสัมพันธ์
องค์กร  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ วีดีโอ แผ่นซีดี  ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าสารกําจัดศัตรูพืชและโรคระบาดพืชผลทางการ
เกษตร และอืนๆ ทีเกียวข้อง

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ สารกําจัดแมลงเข้มข้นชนิดพ่น
หมอกควัน  ทรายกําจัดลูกนําเคลือบสารเทมีฟอส  อุปกรณ์ตรวจสิงเสพติด
ในร่างกาย  เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 29,000 บาท
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เครืองสูบนํา มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2 เครืองๆ ละ 16,000 บาท เป็น
จํานวนเงิน 32,000 บาท เพือใช้ในสูบนําการบํารุงรักษาสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา   และใช้เกียวกับงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และงานด้านบรรเทาสาธารณภัย และงานอืนทีเกียวข้อง
1)สูบนําได้ไม่น้อยกว่า 1,130 ลิตรต่อนาที
2)ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว (75 มิลลิเมตร)
3)เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
4)ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5)อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการและ
การบริการ หน้า 90)

-เครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 32,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

พัดลมอุตสาหกรรม ตังพืน 3 ขา ขนาด 24 นิว ชนิดใบพัดโลหะปรับส่าย
ได้ทังซ้าย-ขวา ปรับระดับลม
ได้ 3 ระดับ จํานวน 3 ตัว ๆละ 3,500 บาท ตามราคาท้องถิน(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการและ
การบริการ หน้า 90)

-จัดซือพัดลมอุตสาหกรรม ตังพืนที 3 ขา จํานวน 10,500 บาท

พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิว ปรับแรงลมได้  3 ระดับ    ปรับ
ส่าย    ซ้าย-ขวา และหยุดส่ายด้วยระบบ PULL SWICH ได้รับมาตรฐาน
ประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศ จํานวน 9 ตัว ๆ ละ 950 บาท   ตามราคาท้องถิน(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการและการบริ
การ หน้า 90)

-จัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 8,550 บาท

หน้าโฟเมก้าขาวขาเหล็กชุบโครมเมี
ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิว ขนาด กว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 75 cm.  จําน
วน  2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท ตามราคาท้องถิน(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการและการบริการ หน้า 90)

-จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 5,000 บาท

ขนาด 4.5 ฟุต ขนาด 154 x 78 x 75.3 เซนติเมตร จํานวน  1 ตัว ตาม
ราคาท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กร
การบริหารจัดการและการบริการ หน้า 89)

-จัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 5,700 บาท

ตู้เอกสารบานเลือน
กระจก 4 ฟุต ขนาด กว้าง 121.8x40.6x87.8 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
 ตามราคาท้องถิน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กร
การบริหารจัดการและการบริการ หน้า 90)

-จัดซือตู้เอกสารเลือนกระจก จํานวน 3,800 บาท
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1) ระบบทําความร้อนสูงสุด : 85-95 องศาเซลเซียสและระบบทําความ
เย็นตําสุด : 10 องศาเซลเซียส
2) หัวก๊อก Push-in Faucet (แก้วดัน)  จํานวน 2 หัวก๊อก
3)วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าทําจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานต่อการผุกร่อน
4)วัสดุผลิตถังนําเย็นทําจากสเตนเลสปัมขึนรูป ปลอดภัย ไร้สารตะกัว
5)ระบบทําความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ ระบบทําความร้อนด้วยฮีตเตอร์
6)มีไฟแสดงการทํางานและสถานะของนํามองเห็นชัดเจน สามารถใช้งาน
กับไฟฟ้าในบ้านได้
7)แรงดันไฟฟ้า : 220 โวลต์
ตามราคาท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กร
การบริหารจัดการและการบริการ หน้า 88)

ตู้ทํานําร้อน – นําเย็น แบบตังพืน จํานวน 5,990 บาท

เครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เป็นเครืองตัดหญ้าแบบเข็น เครืองยนต์
ขนาดไม่ตํากว่า 5 แรงม้า เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิว รัศมี
ตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิว ความจุถังนํามันเครืองยนต์ ไม่น้อย
กว่า 1.5 ลิตร จํานวน 1 เครือง ราคา 11,000 บาท ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการและ
การบริการ หน้า 89)

เครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 11,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

-ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว  จํานวน 2 เครือง ๆละ 17,000 บาท รวมเป็น
จํานวนเงิน 34,000  บาท
1) ความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล
2)แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
3)มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญา
ภาพและเสียง
4)ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
5)มีช่องการเชือมต่อแบบ AV , DVD Component
6)มีช่องต่อ Digital tuner (DVB – T2) ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการและ
การบริการ หน้า 88)

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 34,000 บาท

-กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิก
เซล  ตามราคาท้องถิน
1)มีระบบป้องกันภาพสันไหวแบบ  .
2)ถ่ายวิดีโอแบบความคมชัดสูงแบบเฟรมเรท 24p
3)มีระบบแฟลชในตัว
4)สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม หรือ
เมือต้องการเปลียน
6)สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
7)มีกระเป๋าบรรจุกล้อง ตามราคาท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบ
ต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการและการบริการ หน้า 89)

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 18,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 1 อัตรา ตามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก  เรือง  หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวันที  8 มิถุนายน 2555

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 12 พฤษภาคม 2547

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้
บริหาร (ผู้อํานวยการกองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน  4 อัตรา พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 883,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,086,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,086,360 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 1,442,360 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทําแผน
พัฒนา และแผนชุมชนโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครือง
เขียน แบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมาบริการเย็บเล่ม  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี อบต.สามเงา 2559-2561  ยุทธศาสตร์ที 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมทีเข้มแข็ง แนวทางการพัฒนาที 4 สนับ
สนุน  ส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  หน้า 77)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทําแผนพัฒนาและแผน
ชุมชน

จํานวน 15,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอสามเงา  ตามโครงการวันสําคัญของ
ชาติ  ประจําปีงบประมาณ  2559   (ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัด
ตาก ครังที 4/2556  ลงวันที  2  สิงหาคม  2558)   ตัง
ไว้  10,000  บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี    หน้า  91)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์  เมาส์  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   เมนบอร์ด  เมมโมรีชิ
ป   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  สําหรับใช้ในกิจการของ อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วิดีโอ แผ่นซีดี ภาพ
ถ่ายดาวเทียม ป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น นําดืม ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ตรา
ยาง แบบพิมพ์   หมึก  นําดืม ฯลฯ ทีใช้ในกิจการของ อบต.

วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 146,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง  รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ   ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่า
ธรรมเนียม   ป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ประจําปี พ.ศ. 2559 สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 356,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน จํานวน  2 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี โดยคํานวณ    ตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 455,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 617,040 บาท
งบบุคลากร รวม 617,040 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 994,960 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุและอุปกรณ์  เช่น  เสือสะท้อนแสง กระบอง  และ
อืน ๆ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ค่าเติมนํายาดับ
เพลิง ค่าเติมผงเคมีแห้ง และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตังกระจกโค้งจราจรประจําจุดเสียงใน
ตําบลสามเงา โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาติดตัง   และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)    ยุทธศาสตร์ที 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
การสร้างสังคมทีเข้มแข็ง หน้า  75)

1.2) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตังกระจกโค้งจราจรประจําจุดเสียงในตําบลสาม
เงา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  โดยจ่ายเป็นค่าทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)   ยุทธศาสตร์ที 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
สร้างสังคมทีเข้มแข็ง หน้า  74)

1.1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์

จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 105,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
ทีพัก ค่าเช่าสถานที ค่าตกแต่งสถานที ค่าชุดปฏิบัติงาน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สาม
เงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและการสร้างสังคมทีเข้มแข็ง หน้า  74)

-โครงการอบรมเพือการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



วันทีพิมพ์ : 30/9/2558  11:35:58 หน้า : 12/30

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง   รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที
เพือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ   ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่า
ธรรมเนียม   ป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง
รวมทังค่าบริการ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค้าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึง อย่างใด
ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาแรงงงาน จ้างทําความสะอาด ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเย็บเล่มหนังสือ และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างและลูกจ้างประจําทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ประจําปี พ.ศ. 2559 สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 37,920 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,920 บาท
งบดําเนินงาน รวม 377,920 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานทัวไป จํานวน 1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้
บริหาร (นักบริหารการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  3 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 12 พฤษภาคม 2547

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 429,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 453,600 บาท
งบบุคลากร รวม 453,600 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,518,328 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

-เพือจัดซือต้นไม้ยืนต้น พันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ยและวัสดุอุปกรณ์อืนใน
การจัดทําสวนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านํายาดับเพลิง แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ยาสามัญ
ประจําบ้านฯลฯ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้ถูพืน ไม้กวาด นํายา
ล้างจาน นํายาล้างห้องนํา นํายาทําความสะอาดพืน นําดืม ฯลฯ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบประมาณ 2559 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา พ.ศ. 2559 –
 2561 ยุทธศาสตร์ที  3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิน  แนวทางการพัฒนาที  1  สนับสนุนและส่ง
เสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หน้า 65)

(4) โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุเนืองวันผู้
สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ 2559  ค่าจัดเวที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่า
อาหาร ค่าขนม ค่าเครืองเขียน ค่าตอบแทนพิธีกรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา พ.ศ.2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
สร้างสังคมทีเข้มแข็ง  แนวทางการพัฒนาที  3  ส่งเสริมสวัสดิการด้าน
สังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยโรค
เอดส์  หน้า 64

(3) โครงการอบรมสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุเนืองวันผู้สูงอายุประจําปีงบ
ประมาณ 2559

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ค่าจัดเวที ค่าเช่า
เครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าขนม ค่าเครืองเขียน ค่าตอบแทนพิธีกรและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  เพือให้เด็กเยาวชนได้รับความรู้  ความบันเทิงและ
ส่งเสริมให้เด็กมีความริเริมสร้างสรรค์ในกิจกรรมทีเกิดประโยชน์  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์
ที 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้อง
ถิน  หน้า 64

(2)  โครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปีงบประมาณ จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา ตามหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0893.4/ว.1280 ลงวันที 23 มิถุนายน 2558

4) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวน 93,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทาง
การศึกษาเช่น การทัศนศึกษาดูงาน การอบรม ฯลฯ(ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี อบต.สามเงา(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 6  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการและการบริหาร แนว
ทางการพัฒนาที  1  พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี หน้า 87)

3)  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น ค่าอาหาร เครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับงานนี ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิน หน้า 64)

2)  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จํานวน 10,000 บาท

1.1.1) เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้
แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเงา ตังไว้  184,800 บาท
1.1.2)  เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางใต้ ตังไว้       123,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี อบต.สามเงา (2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิน หน้า 66)

1)ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 308,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 426,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพือเป็นการส่งเสริมการปรับ
ปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 57,310 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,310 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,676,728 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง (ตาม
ประกาศ ก.อบต. เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
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-ชุดกระดานลืน+ชิงช้าคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 270x305x190 ซม.  (ปราก
ฎอยู่ในแผนพัฒนาตําบลสามเงา สามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์
ที 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการ
และการบริหาร แนวทางการพัฒนาที  2  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีจําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิน หน้า 89)ตามราคาท้องถิน

2) เครืองเล่นสนามกลางแจ้ง จํานวน 65,000 บาท

-เพือจัดซือโต๊ะทํางาน  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3.5 ฟุต จํานวน 2 ตัว ราคา 7,500 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา ตามราคาท้องถิน (ปรากฎอยู่ใน
แผนพัฒนาตําบลสามเงา สามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์
ที 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการ
และการบริหาร แนวทางการพัฒนาที  2  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีจําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิน หน้า 89)

1) โต๊ะทํางาน จํานวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
งบลงทุน รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้นําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางใต้ และ
กิจการทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สาม
เงา  จํานวน  2  ศูนย์

ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท

1)อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  113,498 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (จํานวน 280 วันทําการ) ตามหนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0893.3/
ว.3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558
2)  อาหารเสริม (นม) โรงเรียนตังไว้  1,019,420  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา (จํานวน 260 วันทําการ) ตามหนังสือ
ด่วนทีสุด ทีมท 0893.3/ว.3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,132,918 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,132,918 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที 12 พฤษภาคม 2547

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตําแหน่งผู้บริหารจํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 300,420 บาท
งบบุคลากร รวม 300,420 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 554,520 บาท

แผนงานสาธารณสุข

1.1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายางใต้  ตังไว้  216,000  บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนัก
เรียน
1.2) อุดหนุนโรงเรียนสามเงา  ตังไว้  368,000  บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนัก
เรียน (200 วัน ทําการ) ตามหนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0893.3/ว.3147 ลง
วันที 5 มิถุนายน 2558
1.3) อุดหนุนโรงเรียนเขือนภูมิพลตังไว้  1,544,000  บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนัก
เรียน (200 วัน ทําการ) ตามหนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0893.3/ว 3147 ลง
วันที 5 มิถุนายน 2558
1.4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสามเงาตังไว้  90,000  บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่าย ร่วมพัฒนาด้านการเรียนการสอนระหว่างสถาน
ศึกษาและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือ
ที ตก 04055.084/51 ลงวันที  29 เมษายน 2558(ปรากฎในแผน
พัฒนาตําบลสามเงา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 6  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี  แนวทางการพัฒนาที  3  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอืน
ดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์ หน้า 93)
1.5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายางใต้  ตังไว้  90,000  บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างครูช่วยสอนโครงการขาดแคลนครูขัน
วิกฤติ ตามหนังสือที ตก 04055.060/52 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2558 (ปรากฎในแผนพัฒนาตําบลสามเงา 3 ปี(2559-
2561) ยุทธศาสตร์ที 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  แนวทางการพัฒนา
ที  3  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอืนดําเนินการแทนใน
กิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์ หน้า 93)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,308,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,308,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,308,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าจัดทําเอกสาร เครืองอุปโภคบริโภคและค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
สําหรับงานนี  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
สร้างสังคมทีเข้มแข็ง  หน้า 71)

-ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะแบบยังยืน จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิน  สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง
ประจํา รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ   ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่าธรรมเนียม   ป้าย ยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียม
ใดๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมิน
ความชํานาญหรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับ
การประเมิน
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวด
ราคา คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- เพือจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้อง
ถิน
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ประจําปี พ.ศ. 2559 สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 13,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ตามประกาศ ก.อบต.ตาก เรืองหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วน
ตําบล    ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  ได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวัน
ที 8  มิถุนายน  2555)    จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,140 บาท
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ขนาด 800 VA ราคา 3,100 บาท
 คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 เพือใช้ในงานธุรการและงานบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าทีส่วนสาธารณ
สุข    ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการ
และการบริหาร  หน้า  88)

-เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,100 บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.0 GHz หรือดีกว่า จําน
วน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อกว่า   1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย - มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์?และเมาส์?
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่?วย
เพือใช้ในงานธุรการและงานบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าทีส่วนสาธารณ
สุข    ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรการบริหารจัดการ
และการบริหาร  หน้า  88)

-เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,100 บาท
งบลงทุน รวม 19,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่าสถานที  ค่าจัดทําเอกสาร เครืองอุปโภคบริโภค
และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับงานนี   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมทีเข้มแข็ง  หน้า 79)

-ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)และประชาชนตําบลสามเงา

จํานวน 150,000 บาท
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(1.1) อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน   หมู่ที 1 บ้านป่ายางใต้ ตัง
ไว้ 10,000  บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่
ที  1 ป่ายางใต้ตามโครงการอบรมเพิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขทังรายเก่าและรายใหม่ และโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน เช่นการ
ออกปฏิบัติการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง งานควบคุม
โรค เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/
ว 1403 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2552
(1.2) อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน   หมู่ที 2 บ้านสามเงา ตัง
ไว้  10,000  บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่
ที 2 สามเงา ตามโครงการอบรมเพิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขทังรายเก่าและรายใหม่ และโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน เช่นการ
ออกปฏิบัติการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง งานควบคุม
โรค เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/
ว 1403 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2552
(1.3) อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน   หมู่ที 6 บ้านเขือนภูมิพล ตัง
ไว้  10,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่
ที 6 บ้านเขือนภูมิพลตามโครงการอบรมเพิมพูนความรู้ ความสามารถ
และทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุข     ทังรายเก่าและรายใหม่ และ
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของ
ชุมชน เช่นการออกปฏิบัติการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง งานควบคุมโรค เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2552
(1.4) อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน   หมู่ที 7 บ้านป่ายางใหม่ ตัง
ไว้  10,000  บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่
ที 7 ป่ายางใหม่   ตามโครงการอบรมเพิมพูนความรู้ ความสามารถและ
ทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขทังรายเก่าและรายใหม่ และโครงการ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน เช่น
การออกปฏิบัติการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง งานควบคุม
โรค เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/
ว 1403 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2552
(ปรากฎในแผนพัฒนาตําบล 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์
ที 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี แนวทางการพัฒนาที  ๓  สนับสนุนให้มีการ
ประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินและบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอืนดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็น สาธารณ
ประโยชน์ หน้า 92)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง  รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ   ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่า
ธรรมเนียม    ป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ  ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 52,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 387,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตามประกาศ ก.อบต. เรือง หลักเกณฑ์ให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ให้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 365,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้
บริหาร (หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 372,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 762,500 บาท
งบบุคลากร รวม 762,500 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,218,600 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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- เพือสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับประชาชน ตามราคาท้อง
ถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับ
สนุนในการประกอบอาชีพ  แนวทางการพัฒนาที  2  ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการประกอบอาชีพ  หน้า  62)

1) เครืองบดพริก  จํานวน  1 เครือง จํานวน 50,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,100 บาท
งบลงทุน รวม 69,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ คน
พิการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่า
สถานที ค่าจัดทําเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
สร้างสังคมทีเข้มแข็ง แนวทางการพัฒนาที  3  ส่งเสริมสวัสดิการด้าน
สังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยโรค
เอดส์ หน้า  76)

4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2559

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและแนะนําอาชีพให้แก่
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่า
สถานที ค่าจัดทําเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
สร้างสังคมทีเข้มแข็ง แนวทางการพัฒนาที  3  ส่งเสริมสวัสดิการด้าน
สังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยโรค
เอดส์ หน้า  76)

3)ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ดูแลคนพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าตกแต่งสถานที ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมทีเข้ม
แข็ง แนวทางการพัฒนาที  3  ส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้
สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยโรคเอดส์ หน้า  76)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคน
พิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

จํานวน 200,000 บาท
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ขนาด 800 VA ราคา 3,100 บาท
 คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 เพือใช้ในงานธุรการและงานบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าทีส่วนสาธารณ
สุข    ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

2) เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง จํานวน 3,100 บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.0 GHz หรือดีกว่า จําน
วน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อกว่า   1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย - มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์?และเมาส์?
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
เพือใช้ในงานธุรการและงานบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าทีส่วนสาธารณ
สุข    ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)

1) เครืองคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า      18.5 นิว)  จํานวน 1 เครือง

จํานวน 16,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



วันทีพิมพ์ : 30/9/2558  11:36:01 หน้า : 23/30

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,140 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างโดยเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัดตาก) เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2545

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 478,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 593,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,123,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,123,380 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,059,450 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

1.1 เงินอุดหนุนสํานักงานกิงกาชาดอําเภอสามเงา  ตังไว้  20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอสามเงา ตามโครงการ
ดําเนินงานกิจกรรมของ      กิงกาชาดอําเภอสามเงา ประจําปี 2559 ตาม
หนังสือ ที ตก 0618.1/ว 464 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แนวทางการพัฒนาที  3 สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอืน
ดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์ หน้า 91)

1.2 เงินอุดหนุนสํานักงานกิงกาชาดจังหวัดตาก  ตังไว้  10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด ตามโครงการจัด
กิจกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ พ.
ศ.2559 ตามหนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ที กช.ตก.ว161/2558 ลง
วันที 26 พฤษภาคม 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา(พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แนวทางการพัฒนาที  3 สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอืน
ดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์ หน้า 91)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 30/9/2558  11:36:01 หน้า : 24/30

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ตะปู เหล็ก
เส้น ทราย กระเบือง อิฐ หรือซีเมนต์บล๊อก แปรงทาสี ไม้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลัก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆทีเกียวกับ
ไฟฟ้า เครืองรับส่งวิทยุสือสาร และเครืองขยายเสียง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเพือให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง  รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ   ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่า
ธรรมเนียม   ป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้     200,000.-   บาท
            -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการ
อย่างหนึงอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ  ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ประจําปี พ.ศ. 2559 สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเป็นขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 89,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 129,270 บาท
งบดําเนินงาน รวม 789,270 บาท
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กว้าง  5.90  เมตร  ยาว  7.40  เมตร หรือพืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า  43.66  ตารางเมตร หรือตามแบบที อบต.กําหนด (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาที  3  พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทัวถึง  หน้า 60)

โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารกรองนําประปาหมู่บ้าน  หมู่  7 บ้านป่ายาง
ใหม่

จํานวน 63,200 บาท

ณ บ้านป่ายางใต้ หมู่ที 1 ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ขนาด
กว้าง 1.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือพืนทีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 64 ตารางเมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา
กําหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า  45)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1บ้านป่ายางใต้ จํานวน 29,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 686,100 บาท
งบลงทุน รวม 686,100 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 826,100 บาท

กว้าง  3  เมตร  ยาว  3  เมตร หรือพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 9 ตาราง
เมตร หรือตามแบบที อบต.ได้กําหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
สามเงา(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพแนวทางการพัฒนา
ที  1  จัดหาและพัฒนาแหล่งนําเพือการเกษตร หน้า 52)

โครงการก่อสร้างโรงสูบนําเพือการเกษตร หมู่  1 บ้านป่ายางใต้ จํานวน 66,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 66,800 บาท

เครืองยนต์ดีเซล
สูบนําได้  1,750  ลิตรต่อนาที
1) เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง  ใช้เครืองยนต์ดีเซล
2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 5 นิว
3) สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณกําหนด
4) ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า  13.50  เมตร  หรือประมาณ  45  ฟุต
5) อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ ต้องมีครบ
ชุด พร้อมใช้งานได้ทันที
ตามราคาท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา(พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับ
สนุนในการประกอบอาชีพแนวทางการพัฒนาที  1  จัดหาและพัฒนา
แหล่งนําเพือการเกษตร หน้า 52)

เครืองสูบนําพร้อมปัม จํานวน 80,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
งบลงทุน รวม 146,800 บาท
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เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1) หมู่  1 บ้านป่ายางใต้ รวม 9 ต้น
    ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  จํานวน 9 จุดและติดตังไฟ
กิง 2 จุด (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาตําบลสามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน แนวทางการพัฒนาที  3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
อย่างทัวถึง หน้า 57) เป็นเงิน 100,000 บาท
2)  หมู่ 2 บ้านสามเงา  ติดตังไฟกิง  4  ต้น
- (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาตําบลสามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที  3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่าง
ทัวถึง หน้า 57) เป็นเงิน 40,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 10.50 เมตร หรือตามแบบที อบต.
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)   ยุทธศาสตร์ที 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
สร้างสังคมทีเข้มแข็ง แนวทางการพัฒนาที  5  ส่งเสริมด้านการเพิมช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน  หน้า 84)

โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 6 บ้านเขือนภูมิพล จํานวน 242,400 บาท

กว้าง  2.80  เมตร  ยาว  5.90  เมตร หรือ พืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 16.50 ตารางเมตร  ตามแบบที อบต.กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี อบต.สามเงา (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 5  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมทีเข้มแข็ง แนวทางการพัฒนา
ที  6  สนับสนุนและส่งเสริมการด้านสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน หน้า 82)

โครงการต่อเติมทีเก็บของประจําหมู่บ้าน หมู่  7  บ้านป่ายางใหม่ จํานวน 55,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ณ บริเวณทีเหมืองลุงอู๊ด หมู่ 7  ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัด
ตาก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว  200  เมตร  ตามแบบที
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงากําหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบ
ต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพ แนวทางการพัฒนา
ที 1  จัดหาและพัฒนาแหล่งนําเพือการเกษตร หน้า  48)

โครงการวางท่อส่งนําเพือการเกษตร หมู่  7 บ้านป่ายางใหม่ จํานวน 152,300 บาท

ณ ป่าช้าบ้านสามเงา  หมู่ 2  ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัด
ตาก ขนาดกว้าง 2  เมตร ยาว 4  เมตร หรือพืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 8 เมตรตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงากําหนด(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมทีเข้ม
แข็ง แนวทางการพัฒนาที 6 สนับสนุนและส่งเสริมการด้านสุขภาพและ
อนามัยของประชาชน  หน้า  80)

โครงการก่อสร้างห้องนําสาธารณะ(บริเวณป่าช้า) หมู่ 2 บ้านสามเงา จํานวน 144,100 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ฟุตซอ
ล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ ให้กับชุมชนต่าง ๆ

วัสดุกีฬา จํานวน 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ทางสือต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเช่าสถาน
ที ค่ารางวัลหรือของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอย่างอืนที
เกียวข้อง ฯลฯ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สามเงา
สัมพันธ์ ประจําปี 2559  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สาม
เงา (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและการสร้างสังคมทีเข้มแข็งแนวทางการพัฒนาที  6  สนับสนุนและ
ส่งเสริมการด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน  หน้า 79)

(3) โครงการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ทางสือต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเช่าสถาน
ที ค่ารางวัลหรือของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอย่างอืนที
เกียวข้อง ฯลฯ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สามเงา
สัมพันธ์ ประจําปี 2559  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สาม
เงา (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและการสร้างสังคมทีเข้มแข็งแนวทางการพัฒนาที  6  สนับสนุนและ
ส่งเสริมการด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน  หน้า 78)

(2) โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สามเงาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น ค่า
สมัคร ค่าอาหารและเครืองดืม อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา และค่าใช่จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับงานนี(ตามแผนพัฒนา สามปี 2559-2561)

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจําปี
งบประมาณ 2559

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 185,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1)เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอสามเงา    ตามโครงการการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคมและภารกิจด้าน
ความมันคงของภาครัฐร่วมกับประชาชน  ประจําปี 2559 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 6  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี หน้า 91) ตังไว้ 30,000 บาท

2)เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดตากตามโครงการปรองดอง ฯ ประจํา
ปี 2559  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี หน้า 93) ตัง
ไว้  50,000 บาท

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน  หน้า 68)

1.6) ค่าใช้จ่ายโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจําปีงบ
ประมาณ 2559

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา
ต่างๆ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน  หน้า 67)

1.5)  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ   เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้อง
ถิน  หน้า 68)

1.4) โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียน
รู้ การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน  เช่น ค่าเงิน
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน  หน้า 68)

1.3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําปีงบ
ประมาณ 2559 เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน  หน้า 67)

1.2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทงประจําปี จํานวน 140,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดนําดําหัว
ผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ 2559 เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร เครืองดืม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559
-2561)  ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้อง
ถิน  หน้า 67)

1.1) ค่าใช้จ่ายประเพณีวันสงกรานต์และรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 207,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 207,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 207,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 30/9/2558  11:36:03 หน้า : 29/30

-เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลสามเงา ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรืองกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วัน
ที 19 กุมภาพันธ์  2557   40%)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 43,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน  ซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น  การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ ) หรือกรณีทีมีความ
จําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้  หรือเพือป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณี ทีมีหนังสือสังการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี  ตามข้อ19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3 ) พ.ศ.2543

สํารองจ่าย จํานวน 234,978 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทียากไร้ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตนในอัตรา  ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลทังหมด

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
งบกลาง รวม 564,622 บาท
งบกลาง รวม 564,622 บาท
งบกลาง รวม 564,622 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าเครืองดืม  แผ่นพับ  เครืองอุปโภค
บริโภคและค่าใช้จ่าย ทีจําเป็นสําหรับงานนี  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.สามเงา (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม   หน้า 71)

1.2) ค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสี
เขียว  เพือเป็นค่าตอบแทน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากล้าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะ เครืองดืม  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
สามเงา (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม   หน้า 71)

1.1) ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) (120100)   ตังไว้  114,644  บาท
                  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2500 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/
ว 30 ลงวันที 24 กันยายน 2550 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการราย
รับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงิน
กู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 114,644 บาท


