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ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 51,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและ
หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานท ั่วไป 

  งานบรหิารท ั่วไป รวม 11,245,120 บาท 

    งบบคุลากร รวม 7,758,880 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 4,051,800 บาท 

  เงนิเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่นายก อบต.บอ่สพุรรณ 1 อตัรา , รอง
นายก อบต.บอ่สพุรรณ 2 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้   

  
  

  เงนิคา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจําตําแหน่งแก ่
- นายก อบต.บอ่สพุรรณ 1 อตัรา เป็นเงนิ 22,800.-บาท  
- รองนายก อบต.บอ่สพุรรณ จํานวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 22,800.-
บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพเิศษแก ่
- นายก อบต.บอ่สพุรรณ 1 อตัรา เป็นเงนิ 22,800.-บาท 
- รองนายกอบต.บอ่สพุรรณ จํานวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 22,800.-
บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นตําบล จํานวน 90,720 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก่เลขานุการนายก อบต.บอ่สพุรรณ 1 
อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้   

  
  

  เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จํานวน 3,337,800 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก่สมาชกิสภา อบต.บอ่สพุรรณ 
จํานวน 36 อตัรา ดงัน้ี 
- ประธานสภา อบต.บอ่สพุรรณ 1 อตัรา เป็นเงนิ 139,320.-บาท 
- รองประธานสภา อบต.บอ่สพุรรณ 1 อตัรา เป็นเงนิ 114,000.-
บาท 
- เลขานุการสภา อบต.บอ่สพุรรณ 1 อตัรา เป็นเงนิ 90,720.-บาท 
- สมาชกิสภา อบต.บอ่สุพรรณ 33 อตัรา เป็นเงนิ 2,993,760.-
บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 
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      เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,707,080 บาท 

  เงนิเดือนพนกังาน จํานวน 2,389,500 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล จํานวน 12 อตัรา 
ประกอบด้วย 
ปลดั อบต. 1 อตัรา, รองปลดั อบต. 1 อตัรา, เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์ฯ 
2 อตัรา, นกัพฒันาชุมชน 2 อตัรา, นิตกิร 1 อตัรา, เจ้าหน้าที่
บรหิารงานท ั่วไป 1 อตัรา, บคุลากร 1 อตัรา, เจ้าพนกังานธรุการ 
2 อตัรา และเจ้าหน้าทีป้่องกนัฯ 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน จํานวน 261,480 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
- เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล จํานวน 
6 อตัรา ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์ฯ1 อตัรา, นกัพฒันา
ชุมชน 1 อตัรา, นิตกิร 1 อตัรา, เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานท ั่วไป 1 
อตัรา,บคุลากร 1 อตัรา, เจ้าพนกังานธรุการ 1 อตัรา และ
เจ้าหน้าทีป้่องกนัฯ 1 อตัรา 
- เงนิทีป่รบัเพิม่ สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนกังานสว่นตําบลรบัรอง ฯ ใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล จํานวน 8 
อตัรา ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์ฯ 2 อตัรา,นกัพฒันาชุมชน 
1 อตัรา, นิตกิร 1 อตัรา, เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานท ั่วไป 1 อตัรา
,บคุลากร 1 อตัรา, เจ้าพนกังานธรุการ 1 อตัรา และเจ้าหน้าที่
ป้องกนัฯ 1 อตัรา 
- เงนิเพิม่สําหรบัตําแหน่งทีม่เีหตุพเิศษของพนกังานสว่นตําบล 
ตําแหน่ง นิตกิร 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  เงนิประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจําตําแหน่งและคา่ตอบแทนพเิศษของ
พนกังานสว่นตําบลตําแหน่ง ปลดั อบต.1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิ
รายได้ 

  
  

  

  คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จํานวน 594,240 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างให้แก่พนกังานจ้าง จํานวน 9 อตัรา 
ประกอบด้วย 
- พนกังานจ้างตามภารกจิ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้่องกนัฯ 1 
อตัรา 
- พนกังานจ้างท ั่วไป 8 อตัรา ประกอบด้วย คนงานท ั่วไป(แมบ่า้น) 
1 อตัรา, คนงานท ั่วไป(คนขบัรถ) 2 อตัรา, คนงานท ั่วไป 4 อตัรา 
และ ยาม 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง จํานวน 377,760 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่พนกังานจ้าง 
จํานวน 9 อตัรา ประกอบด้วย  
- พนกังานจ้างตามภารกจิ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้่องกนัฯ 1 
อตัรา 
- พนกังานจ้างท ั่วไป ตําแหน่ง คนงานท ั่วไป(แมบ่า้น) 1 อตัรา,
คนงานท ั่วไป (คนขบัรถ) 2 อตัรา, คนงานท ั่วไป 4 อตัรา และยาม 
1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 
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  เงนิอืน่ๆ จํานวน 16,900 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพเิศษของพนกังานสว่นท้องถิน่ผู้ได้รบั
เงนิเดือนข ัน้สงูของอนัดบั หรือตําแหน่ง ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   

  
  

    งบดําเนินงาน รวม 3,254,640 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 989,640 บาท 

  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ จํานวน 779,640 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ สาํหรบัพนกังานสว่น
ท้องถิน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจําปี) ให้แก่ 
- พนกังานสว่นตําบล จํานวน 12 อตัรา ประกอบด้วย ปลดั อบต. 
1 อตัรา, รองปลดั อบต. 1 อตัรา, เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์ฯ 2 อตัรา, 
นกัพฒันาชุมชน 2 อตัรา, นิตกิร 1 อตัรา, เจ้าหน้าทีบ่รหิารงาน
ท ั่วไป 1 อตัรา, บคุลากร 1 อตัรา, เจ้าพนกังานธรุการ 2 อตัรา 
และเจ้าหน้าทีป้่องกนัฯ 1 อตัรา 
- พนกังานจ้าง จํานวน 9 อตัรา ประกอบด้วย ผูช้่วยเจ้าหน้าที่
ป้องกนัฯ 1 อตัรา, คนงานท ั่วไป(แมบ่า้น) 1 อตัรา, คนงานท ั่วไป
(คนขบัรถ) 2 อตัรา, คนงานท ั่วไป 4 อตัรา และ ยาม 1 อตัรา ต ัง้
จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้าง ทีม่าปฎบิตังิานนอกเวลา
ราชการ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  
  

  

  เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จํานวน 50,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล
และผู้บรหิาร อบต.บอ่สพุรรณ ตามระเบยีบกําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิ
รายได้ 

  
  

  

  เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล จํานวน 150,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาลใหแ้ก่พนกังานสว่น
ตําบล และผู้บรหิาร อบต.บอ่สพุรรณ พรอ้มท ัง้บคุคลในครอบครวั 
ผู้ซึง่มสีทิธเิบกิได้ตามระเบยีบ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  
  

  

      คา่ใช้สอย รวม 1,020,000 บาท 

  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จํานวน 150,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
-คา่เย็บหนงัสอื เข้าปกหนงัสือและข้อบญัญตัติ่าง ๆ 
-คา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีนต่าง ๆ 
-คา่ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ 
-คา่บอกรบัวารสาร เช่น นิตยสารท้องถิน่ หนงัสอืพมิพ์ ฯลฯ 
-คา่จ้างเหมาบรกิารต่างๆ เช่น คา่น้ํายาเคมถีงัดบัเพลงิ คา่บรกิาร
กําจดัปลวก คา่บรกิารขนถ่ายสิง่ปฏกิูลและแก้ไขท่อน้ําตนั ฯลฯ 
-คา่จดัทําวารสาร/วีดีทศัน์/ปฏทินิ จดัทํา Web ประชาสมัพนัธ์ 
อบต.บอ่สพุรรณ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
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  รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธกีาร จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ 
- คา่ใช้จ่ายในการจดังานพระราชพธิตี่างๆ ซึง่เป็นวนัสาํคญัของ
ทางราชการ เช่น วนัปิยะมหาราช วนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนั
พ่อและวนัแม ่ฯลฯ 
- คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาท้องถิน่ หรือคณะกรรมการ 
หรือ คณะอนุกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งต ัง้ตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบยีบ หรือหนงัสอืส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่าง อปท.กบัอปท.หรือ อปท.กบัรฐัวสิาหกจิหรือ
เอกชน เช่น คา่อาหาร เครื่องดืม่ต่าง ๆ เครือ่งใช้ในการเล้ียง
รบัรองและคา่บรกิารอืน่ ๆ ทีจํ่าเป็น ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ       

  คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ จํานวน 400,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในประเทศ/
ต่างประเทศ สาํหรบัเป็น คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กั 
คา่ลงทะเบยีน และคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นตําบล พนกังานจ้าง คณะ
ผู้บรหิาร และสมาชกิสภา อบต.บอ่สพุรรณ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
รายได้และเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  คา่ใช้จ่ายสาํหรบัการเลือกต ัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จํานวน 100,000 บาท 

  

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายสาํหรบัการเลือกต ัง้ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต ัง้กําหนด (กรณีครบวาระ 
ยบุสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่่าง และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกต ัง้ส ั่งใหม้กีารเลือกต ัง้ใหม ่และกรณีอืน่ ๆ) ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  โครงการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเน่ืองใน
วโรกาส เฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช จํานวน 200,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่คา่จ้างเหมา
เครือ่งขยายเสยีง-ไฟประดบั พลุ เทียนชยั มหรสพต่าง ๆ ฯลฯ ต ัง้
จ่ายจากเงนิรายได้(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้า 50) 

  

  

  

  โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีินาถ
เน่ืองในวโรกาส เฉลมิพระชนมพรรษา จํานวน 10,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดั
สถานที ่คา่จ้างเหมาเครื่องขยายเสยีง-ไฟประดบั ฯลฯ ต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้า 50) 

  

  

  

  โครงการปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาต ิ จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จ้างเหมาพาหนะ ฯลฯ ต ัง้
จ่ายจากเงนิรายได้(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้า 50) 
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  โครงการวนัปิยะมหาราช จํานวน 5,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็น คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดั
สถานที ่คา่จ้างเหมาจดัทําพวงมาลา ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 51) 

  
  

  

  โครงการอนุสรณ์ดอนเจดีย ์ จํานวน 5,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดั
สถานที ่คา่จ้างเหมาจดัทําพานพุ่ม คา่จ้างเหมาจดัทําพวงมาลา ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 50) 

  

  

  

  คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
-คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ เช่น รถตู ้คอมพวิเตอร์ 
เครือ่งอดัสําเนา เครือ่งปรบัอากาศ ตู้ โตะ๊ กล้องดจิติอล โทรศพัท์ 
ฯลฯ 
-คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัย์สนิอืน่ ๆ เช่น วสัดุต่าง ๆ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

      คา่วสัด ุ รวม 610,000 บาท 

  วสัดุสาํนกังาน จํานวน 200,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่สิง่ของ เครือ่งใช้ต่าง ๆ ทีจํ่าเป็นต้องใช้ของ
สาํนกังาน อบต.บอ่สพุรรณ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
ต่อเน่ือง กระดาษแฟกซ์ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ ยางลบ ผ้าและหมกึ
พมิพ์ หมกึโรเนียว ลวดเสยีบ คลปิหนีบ ลวดเย็บ สติก๊เกอร์ กาว 
คตัเตอร์/ใบคตัเตอร์ กรรไกร เทปกาว เทปใส ซองจดหมาย สนั
แฟ้ม น้ํายาลบคาํผดิ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จํานวน 10,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ปล ัก๊ไฟ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป   

  
  

  วสัดุงานบา้นงานครวั จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่สิง่ของ เครือ่งใช้ต่าง ๆ ทีจํ่าเป็นต้องใช้ของ
สาํนกังาน อบต.บอ่สพุรรณ เช่น แปรงขดัห้องน้ํา ไมก้วาด สบู ่
ผงซกัฟอก น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาล้างจาน อปุกรณ์ทําความสะอาด 
สเปรย์ปรบัอากาศ กาแฟ โอวลัตนิ ชา น้ําตาลทราย ครีมเทียม น้ํา
ดืม่ ภาชนะสาํหรบัใสอ่าหารและเครือ่งดืม่ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
รายได้ 

  

  

  

  วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จํานวน 250,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่น้ํามนัเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ , แกส๊/กา๊ซ ของรถยนต์
ประจําสาํนกังาน อบต.บอ่สุพรรณ และคา่น้ํามนัรถตดัหญา้ ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  
  

  

  วสัดุคอมพวิเตอร์ จํานวน 100,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดสิก์ แผ่นซีด ี
หมกึพริน้เตอร์ อปุกรณ์เสรมิ และโปรแกรมต่าง ๆ เกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
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      คา่สาธารณูปโภค รวม 635,000 บาท 

  คา่ไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบัทีท่ําการ อบต.บอ่สุพรรณ ต ัง้จ่ายจาก
เงนิรายได้   

  
  

  คา่บรกิารโทรศพัท์ จํานวน 50,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์สาํหรบัทีท่ําการ อบต.บอ่สพุรรณ และ
คา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีข่อง อบต.บอ่สพุรรณ จํานวน 3 
หมายเลข ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  
  

  

  คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่บรกิารการใช้ระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสงูของที่
ทําการ อบต.บอ่สพุรรณ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   

  
  

    งบลงทุน รวม 211,600 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 211,600 บาท 

  ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

  เครือ่งปรบัอากาศ จํานวน 56,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศชนิดตดิผนงั (มรีะบบฟอกอากาศ ) 
ขนาด 24,000 บทีีย ูจํานวน 1 เครือ่ง 
(คณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามทีส่าํนกัมาตรฐานงบประมาณ 
สาํนกังบประมาณ ปี 2555 กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 29) 

  

  

  

  ชุดโตะ๊ เก้าอีค้อมพวิเตอร์ จํานวน 2,700 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือชุดโตะ๊เก้าอีค้อมพวิเตอร์ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย  
- โตะ๊คอมพวิเตอร์ ขนาดไมน้่อยกว่า 1.20 เมตร จํานวน 1 ตวั 
- เก้าอีเ้บาะหนงั ขาเหล็ก จํานวน 1 ตวั 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 47) 

  

  

  

  ตู้เอกสารบานเลื่อน จํานวน 16,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือตู้เอกสาร 
- ตู้เอกสารบานเลื่อน (แบบทบึ) ขนาด 4 ฟตุ จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 
4,000 บาท เป็นเงนิ 8,000.-บาท 
- ตู้เอกสารบานเลื่อน (แบบกระจก) ขนาด 4 ฟตุ จํานวน 2 ตู้ ๆ 
ละ 4,000 บาท เป็นเงนิ 8,000.-บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 31) 

  

  

  

  โตะ๊ทํางาน จํานวน 5,500 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือโตะ๊ทํางานเหล็กขนาด 4 ฟตุ จํานวน 1 ตวั ต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้า 46) 
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  โตะ๊เอนกประสงค์ จํานวน 12,500 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือโตะ๊เอนกประสงค์ ขนาด 1.50 x 0.75 เมตร จํานวน 5 
ตวั ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงนิ 12,500.-บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้า 41) 

  

  

  

  ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

  กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิติอล จํานวน 10,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไมน้่อย
กว่า 16 ล้านพกิเซล พรอ้มอปุกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
(คณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามทีส่าํนกัมาตรฐานงบประมาณ 
สาํนกังบประมาณ ปี 2555 กําหนด)ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 40) 

  

  

  

  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  เครือ่งคอมพวิเตอร์ จํานวน 26,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล  
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 4 แกนหลกั (4 
core) และมคีวามเร็วของหน่วยความจํา หรือม ีHTT ขนาดไม่
น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย  
- มหีน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มขีนาด
ไมน้่อยกว่า 4 GB  
- มจีอภาพแบบ LCD ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกว่า 600: 1 
และมขีนาดไมน้่อยกว่า 18 น้ิว พรอ้มอปุกรณ์ จํานวน 1 ชุด  
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปี 2555 
กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2556-2558 หน้า 47) 

  

  

  

  เครือ่งพมิพ์ Laser LED ขาวดํา จํานวน 8,400 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Laser LED ขาวดํา  
- ความเร็วในการพมิพ์ไมน้่อยกว่า 25 หน้า/นาที  
- มหีน่วยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกว่า 8 MB  
- สามารถใช้ได้กบักระดาษ A4,Letter,Legal และ Custom 
พรอ้มอปุกรณ์ จํานวน 1 ชุด  
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปี 2555 
กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2556-2558 หน้า 40) 
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เครือ่งพมิพ์ Laser LED ส ีNetwork 
เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Laser LED ส ีแบบ Network 
- ความเร็วในการพมิพ์ส/ีขาวดํา ไมน้่อยกว่า 20 หน้า/นาที  
- มหีน่วยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกว่า 16 MB  
- สามารถใช้ได้กบักระดาษ A4,Letter,Legal และ 
Custom พรอ้มอปุกรณ์ จํานวน 1 ชุด  
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ปี 2555 กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 47) 

 จํานวน 

  
 
 
 
19,000 

 บาท 

  เครือ่งสาํรองไฟฟ้า จํานวน 5,500 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA พรอ้มอปุกรณ์ 
จํานวน 1 ชุด  
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ปี 2555 กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 47) 

  

  

  

  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
-คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เช่น รถตู้ คอมพวิเตอร์ 
เครือ่งอดัสําเนา เครือ่งปรบัอากาศ ตู้ โตะ๊ กล้องดจิติอล 
โทรศพัท์ ฯลฯ 
-คา่ประกอบ ดดัแปลง ต่อเตมิหรือปรบัปรุงครุภณัฑ ์รวมท ัง้
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
-คา่บาํรุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิอืน่ ๆ เช่น วสัดุต่าง ๆ ให้
สามารถใช้ได้ตามปกต ิต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

    งบเงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 

  เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จํานวน 20,000 บาท 

  

อดุหนุนองค์การบรหิารสว่นตําบลบางตะเคยีน เพือ่จ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการสนบัสนุนการปฏบิตังิานของ
ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร การจดัซ้ือจดัจ้างของ อปท.ระดบั
อาํเภอ ประจําปี 2556 ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 39) 

  

  

  

  งานบรหิารงานคลงั รวม 2,973,830 บาท 

    งบบคุลากร รวม 1,805,760 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,805,760 บาท 

  เงนิเดือนพนกังาน จํานวน 1,269,420 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล จํานวน 8 
อตัรา ประกอบด้วย ผู้อาํนวยการกองคลงั 1 อตัรา ,
นกัวชิาการคลงั 1 อตัรา,เจ้าพนกังานการเงนิและบญัชี 1 
อตัรา,เจ้าพนกังานพสัดุ 1 อตัรา, เจ้าหน้าทีพ่สัดุ 1 อตัรา,เจ้า
พนกังานจดัเก็บรายได้ 1 อตัรา,เจ้าหน้าทีจ่ดัเก็บรายได้ 1 
อตัรา, เจ้าพนกังานธรุการ 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 
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  เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน จํานวน 104,340 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
- เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล 
จํานวน 7 อตัรา ประกอบด้วย นกัวชิาการคลงั 1 อตัรา,เจ้า
พนกังานการเงนิและบญัชี 1 อตัรา,เจ้าพนกังานพสัดุ 1 อตัรา
,เจ้าหน้าทีพ่สัดุ 1 อตัรา,เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ 1 อตัรา,
เจ้าหน้าทีจ่ดัเก็บรายได้ 1 อตัรา,เจ้าพนกังานธุรการ 1 อตัรา 
- เงนิทีป่รบัเพิม่ สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ก.พ. หรือคณะกรรมการ
กลางพนกังานสว่นตําบลรบัรอง ฯ ใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล 
จํานวน 7 อตัรา ประกอบด้วย นกัวชิาการคลงั 1 อตัรา, เจ้า
พนกังานการเงนิและบญัชี 1 อตัรา,เจ้าพนกังานพสัดุ 1 อตัรา
,เจ้าหน้าทีพ่สัดุ 1อตัรา,เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ 1 อตัรา,
เจ้าหน้าทีจ่ดัเก็บรายได้ 1 อตัรา,เจ้าพนกังานธุรการ 1 อตัรา 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จํานวน 273,840 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างให้แก่พนกังานจ้าง จํานวน 4 อตัรา 
ประกอบด้วย 
-พนกังานจ้างตามภารกจิ ตําแหน่ง ผช.เจ้าพนกังานธรุการ 1 
อตัรา 
-พนกังานจ้างท ั่วไป ประกอบด้วย คนงานท ั่วไป (ผช.
เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัชี) 1 อตัรา, คนงานท ั่วไป (ผช.
เจ้าหน้าทีจ่ดัเก็บรายได้) 1 อตัรา ,คนงานท ั่วไป (คนขบั
รถยนต์) 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

  

  

  

  เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง จํานวน 158,160 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่พนกังานจ้าง 
จํานวน 4 อตัรา ประกอบด้วย 
-พนกังานจ้างตามภารกจิ ตําแหน่ง ผช.เจ้าพนกังานธรุการ 1 
อตัรา 
-พนกังานท ั่วไป ประกอบด้วย คนงานท ั่วไป (ผช.เจ้าหน้าที่
การเงนิและบญัชี) 1 อตัรา, คนงานท ั่วไป (ผช.เจ้าหน้าที่
จดัเก็บรายได้) 1 อตัรา, คนงานท ั่วไป (คนขบัรถ)1 อตัรา ต ัง้
จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

    งบดําเนินงาน รวม 1,108,070 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 586,070 บาท 

  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ จํานวน 406,070 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ สาํหรบัพนกังานสว่น
ท้องถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจําปี) ใหแ้ก ่
-พนกังานสว่นตําบล จํานวน 8 อตัรา ประกอบด้วย 
ผู้อาํนวยการกองคลงั 1 อตัรา,นกัวชิาการคลงั 1อตัรา,เจ้า
พนกังานการเงนิและบญัชี 1 อตัรา, เจ้าพนกังานพสัดุ 1 
อตัรา,เจ้าหน้าทีพ่สัดุ 1 อตัรา,เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ 1 
อตัรา,เจ้าหน้าทีจ่ดัเก็บรายได้ 1 อตัรา, เจ้าพนกังานธรุการ 1 
อตัรา 
-พนกังานจ้าง จํานวน 4 อตัรา ประกอบด้วย พนกังานจ้าง
ตามภารกจิ ตําแหน่ง ผช.เจ้าพนกังานธรุการ 1 อตัรา 
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พนกังานจ้างท ั่วไป ตําแหน่ง คนงานท ั่วไป (ผช.เจ้าหน้าที่
การเงนิและบญัชี) 1 อตัรา, คนงานท ั่วไป (ผช.เจ้าหน้าที่
จดัเก็บรายได้) 1 อตัรา ,คนงานท ั่วไป (คนขบัรถยนต์) 1 
อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

  คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้าง ทีม่าปฎบิตังิาน
นอกเวลาราชการ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  
  

  

  เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จํานวน 20,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้ก่พนกังานสว่น
ตําบล ตามระเบยีบกําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้   

  
  

  เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล จํานวน 150,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาลใหแ้ก่พนกังาน
สว่นตําบล และผู้มสีทิธเิบกิได้ตามระเบยีบ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
รายได ้

  
  

  

      คา่ใช้สอย รวม 210,000 บาท 

  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จํานวน 40,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
-คา่เย็บหนงัสอื เข้าปกหนงัสือ และข้อบญัญตัติ่าง ๆ  
-คา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีนต่าง ๆ 
-คา่ทําป้ายประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ 
-คา่จ้างเหมาบรกิารต่าง ๆ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

  คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในประเทศ จํานวน 70,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น
คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กัและ
คา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรม
สมัมนาของพนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้าง ต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  โครงการจดัทําแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ จํานวน 70,000 บาท 

  

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในโครงการจดัทําแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ เช่น คา่ของขวญั ของรางวลั คา่วสัดุและอปุกรณ์ 
คา่จดัทําประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 48) 

  

  

  

  คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ เช่น 
คอมพวิเตอร์ เครือ่งอดัสาํเนา เครือ่งถ่ายเอกสาร 
เครือ่งปรบัอากาศ ตู้ โตะ๊ โทรศพัท์ เครือ่งโทรสาร เครือ่ง
พมิพ์ดีด เครือ่งพมิพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป 
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      คา่วสัด ุ รวม 260,000 บาท 

  วสัดุสาํนกังาน จํานวน 70,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่สิง่ของเครือ่งใช้ต่าง ๆ ของสํานกังาน อบต.บอ่
สพุรรณ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ ยางลบ ผ้าและ
หมกึพมิพ์ หมกึโรเนียว คา่แบบพมิพ์ อต.ต่าง ๆ (จากโรง
พมิพ์สว่นท้องถิน่) ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จํานวน 120,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่น้ํามนัเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ของรถยนต์ประจํา
สาํนกังาน อบต.บอ่สพุรรณ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   

  
  

  วสัดุคอมพวิเตอร์ จํานวน 70,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดสิก์ แผ่น
ซีดี หมกึพริน้เตอร์ อปุกรณ์เสรมิต่าง ๆ และโปรแกรมต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  
  

  

      คา่สาธารณูปโภค รวม 52,000 บาท 

  คา่บรกิารโทรศพัท์ จํานวน 12,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีข่อง อบต.บอ่สพุรรณ 
จํานวน 1 หมายเลข ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   

  
  

  คา่บรกิารไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ดวงตราไปรษณียากร คา่เช่าตู้ไปรษณีย์ คา่
โทรเลข คา่ธนาญตั ิคา่ไปรษณีย์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   

  
  

    งบลงทุน รวม 60,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 60,000 บาท 

  ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

  กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิติอล จํานวน 10,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่
น้อยกว่า 16 ล้านพกิเซล พรอ้มอปุกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
(คณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามทีส่าํนกัมาตรฐาน
งบประมาณ สาํนกังบประมาณ ปี 2555 กําหนดต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 40) 

  

  

  

  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เช่น 
คอมพวิเตอร์ เครือ่งอดัสาํเนา เครือ่งถ่ายเอกสาร 
เครือ่งปรบัอากาศ ตู้ โตะ๊ โทรศพัท์ เครือ่งโทรสาร 
เครือ่งพมิพ์ดี เครือ่งพิมพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 537,700 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 300,000 บาท 

  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ จํานวน 300,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัผู้ปฏบิตังิาน หรือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั เช่น อปพร.หน่วยกู้ชีพ กู้ภยั เป็นต้น ต ัง้จ่ายจาก
เงนิรายได้ 

  
  

  

      คา่ใช้สอย รวม 100,000 บาท 

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

  โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สาํคญั จํานวน 100,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกนั และลด
อบุตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม ่
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ได้แก่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
คา่อาหาร-อาหารว่างและเครื่องดืม่ คา่ตอบแทน ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 43) 

  

  

  

    งบลงทุน รวม 137,700 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 87,700 บาท 

  ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

  ชุดโตะ๊เก้าอีค้อมพวิเตอร์ จํานวน 2,700 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือชุดโตะ๊เก้าอีค้อมพวิเตอร์ จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย  
- โตะ๊คอมพวิเตอร์ ขนาดไมน้่อยกว่า 1.20 เมตร จํานวน 1 
ตวั 
- เก้าอีเ้บาะหนงั ขาเหล็ก จํานวน 1 ตวั ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 47) 

  

  

  

  ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จํานวน 5,000 บาท 

  
เพือ่จดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาดสงู 1.80 ม. จํานวน 1 ตู ้
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2556-2558 หน้า 46) 

  
  

  

  ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิน้ชกั จํานวน 5,500 บาท 

  
เพือ่จดัซ้ือตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิน้ชกั จํานวน 1 ตู ้ต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 47) 

  
  

  

  โตะ๊ทํางาน จํานวน 11,500 บาท 
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เพือ่จดัซ้ือ 
- โตะ๊ทํางานเหล็กขนาด 4 ฟตุ จํานวน 1 ตวั เป็นเงนิ 
5,500.-บาท 
- โตะ๊ทํางานเหล็กขนาด 5 ฟตุ จํานวน 1 ตวั เป็นเงนิ 
6,000.-บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 46) 

  

  

  

  โตะ๊เอนกประสงค์ จํานวน 2,500 บาท 

  
เพือ่จดัซ้ือโตะ๊เอนกประสงค์ ขนาด 1.50 x 0.75 เมตร 
จํานวน 1 ตวั ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 46) 

  
  

  

  ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

  กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิติอล จํานวน 10,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่
น้อยกว่า 16 ล้านพกิเซล พรอ้มอปุกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
(คณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามทีส่าํนกัมาตรฐาน
งบประมาณ สาํนกังบประมาณ ปี 2555 กําหนด ต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 40) 

  

  

  

  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  เครือ่งคอมพวิเตอร์ จํานวน 26,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล  
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 4 แกนหลกั 
(4 core) และมคีวามเร็วของหน่วยความจํา หรือม ีHTT 
ขนาดไมน้่อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย  
- มหีน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี
ขนาดไมน้่อยกว่า 4 GB  
- มจีอภาพแบบ LCD ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกว่า 600: 
1 และมขีนาดไมน้่อยกว่า 18 น้ิว พรอ้มอปุกรณ์ จํานวน 1 
ชุด  
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ปี 2555 กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 47) 

  

  

  

  เครือ่งพมิพ์ Laser LED ส ีNetwork จํานวน 19,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Laser LED ส ีแบบ Network 
- ความเร็วในการพมิพ์ส/ีขาวดํา ไมน้่อยกว่า 20 หน้า/นาที  
- มหีน่วยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกว่า 16 MB  
- สามารถใช้ได้กบักระดาษ A4,Letter,Legal และ 
Custom พรอ้มอปุกรณ์ จํานวน 1 ชุด  
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ปี 2555 กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 47) 
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  เครือ่งสาํรองไฟฟ้า จํานวน 5,500 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA พรอ้มอปุกรณ์ 
จํานวน 1 ชุด  
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ตามที ่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ปี 2555 กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 47) 

  

  

  

      คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 50,000 บาท 

  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง       

  ปรบัปรุงศูนย์ อปพร.อบต.บอ่สพุรรณ จํานวน 50,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ปรบัปรุงศูนย์ อปพร.อบต.บอ่สุพรรณ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 45) 

  
  

  

แผนงานการศกึษา 

  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 13,251,230 บาท 

    งบบคุลากร รวม 1,225,910 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,225,910 บาท 

  เงนิเดือนพนกังาน จํานวน 230,940 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล 2 ตําแหน่ง 
ประกอบด้วย นกัวชิาการศกึษา 1 อตัรา, ครูผู้ดแูลเด็ก 1 
อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

  
  

  

  เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน จํานวน 48,160 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
-เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่พนกังานส่วนตําบล 2 
อตัรา ประกอบด้วย นกัวชิาการศกึษา 1 อตัรา, ครูผู้ดูแลเด็ก 
1 อตัรา 
-เงนิทีป่รบัเพิม่ สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ก.พ.หรือคณะกรรมการ
กลางพนกังานสว่นตําบลรบัรอง ฯ ให้แก่พนกังานสว่นตําบล 
2 อตัรา ประกอบด้วย นกัวชิาการศกึษา 1อตัรา, ครูผู้ดูแล
เด็ก 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

  

  

  

  คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จํานวน 501,610 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างให้แก่พนกังานจ้าง ตําแหน่ง ปฏบิตัหิน้าที่
ดูแลเด็กเล็ก 17 อตัรา, คนงานท ั่วไป 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิ
รายได ้

  
  

  

  เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง จํานวน 445,200 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่พนกังานจ้าง 
ตําแหน่ง ปฏบิตัหิน้าทีดู่แลเด็กเล็ก 17 อตัรา, คนงานท ั่วไป 1 
อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้
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    งบดําเนินงาน รวม 6,895,170 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 506,670 บาท 

  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ จํานวน 446,670 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ สาํหรบัพนกังานสว่น
ท้องถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจําปี)ให้แก ่
-พนกังานสว่นตําบล ตําแหน่ง นกัวชิาการศกึษา จํานวน 1 
อตัรา, ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 1 อตัรา 
-พนกังานจ้าง ตําแหน่ง ปฏบิตัหิน้าทีดู่แลเด็กเล็ก 17 อตัรา, 
คนงานท ั่วไป 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล จํานวน 60,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล ให้แก่พนกังาน
สว่นตําบล และผู้มสีทิธเิบกิได้ตามระเบยีบ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
รายได ้

  
  

  

      คา่ใช้สอย รวม 1,823,000 บาท 

  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จํานวน 3,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่พาหนะนําเด็กสง่สถานพยาบาล ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป   

  
  

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

  คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในประเทศ จํานวน 70,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น 
คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กัและ
คา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรม
สมัมนาการศกึษาดูงาน (นวฒักรรมการศกึษา) ของพนกังาน
สว่นตําบลและพนกังานจ้าง ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  โครงการกําจดัปลวกศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท 

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการกําจดัปลวกศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบล
บอ่สพุรรณ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 28) 

  
  

  

  โครงการทศันศกึษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่ของสมนาคณุดูงาน 
คา่ตอบแทนวทิยากร คา่จ้างเหมาพาหนะ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 33) 

  

  

  

  โครงการทาสศีูนย์พฒันาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท 

  

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการทาสศีูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลบอ่
สพุรรณ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 29) 
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  โครงการวนัเด็ก จํานวน 100,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 33) 

  

  

  

  

    

  

โครงการวนัวชิาการ 
เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 33) 

 จํานวน 

  
 
10,000  บาท 

  โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา จํานวน 1,400,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบล
บอ่สพุรรณ จํานวน 6 ศูนย์ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 33) 

  
  

  

  คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
- คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ เช่น คอมพวิเตอร์ เครือ่งอดั
สาํเนา เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งปรบัอากาศ ตู้ โตะ๊ โทรศพัท์ 
เครือ่งโทรสาร เครือ่งพมิพ์ดีด เครือ่งพมิพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ  
- คา่บาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซม ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลบอ่สพุรรณ 
จํานวน 7 ศูนย์ เช่น ซ่อมแซม หอ้งน้ํา ประตู และครุภณัฑ์ ต่าง ๆ ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

      คา่วสัด ุ รวม 4,437,500 บาท 

  วสัดุสาํนกังาน จํานวน 70,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่สิง่ของเครือ่งใช้ต่างๆ ของสํานกังาน อบต.บอ่สพุรรณและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลบอ่สพุรรณ จํานวน 7 ศูนย์ เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดนิสอ ยางลบ สมดุ ไมบ้รรทดั หมกึโรเนียว ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  วสัดุงานบา้นงานครวั จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั และวสัดุทีใ่ช้ทําความสะอาดของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลบอ่สพุรรณ จํานวน 7 ศูนย์ เช่น ถาดหลุม ช้อน 
แก้วน้ํา แปรงสีฟนั ยาสฟีนั สบู ่ไมก้วาด ไมถู้พ้ืน ผงซกัฟอก น้ํายาถูพ้ืน 
อปุกรณ์ทําความสะอาด น้ําดืม่ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  คา่อาหารเสรมิ (นม) จํานวน 4,100,000 บาท 

  

เพือ่จดัสรรอาหารเสรมิ(นม)ใหก้บัเด็กเล็ก-ประถมศกึษาปีที ่6 
ประกอบด้วย 
-เด็กนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั สพฐ. จํานวน 8 โรงเรียน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลบอ่สพุรรณ จํานวน 7 ศูนย์ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  วสัดุคอมพวิเตอร์ จํานวน 30,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นดสิก์ แผ่นซีด ีหมกึพริน้
เตอร์ อปุกรณ์เสรมิต่างๆ และโปรแกรมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร์ ต ัง้
จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
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  วสัดุการศกึษา จํานวน 90,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่สือ่การเรียนการสอนต่างๆ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบล
บอ่สพุรรณจํานวน 7 ศูนย์ เช่น แบบเรียน ภาพโปสเตอร์ ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิรายได้ 

  
  

  

  วสัดุอืน่ จํานวน 97,500 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ทีน่อนและผ้ากนัเป้ือนเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตําบลบอ่สพุรรณ จํานวน 7 ศูนย์ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   

  
  

      คา่สาธารณูปโภค รวม 128,000 บาท 

  คา่ไฟฟ้า จํานวน 96,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลบ่อสพุรรณ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
รายได้   

  
  

  คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่น้ําประปาศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลบอ่สพุรรณ ต ัง้จ่ายจาก
เงนิรายได้   

  
  

  คา่บรกิารโทรศพัท์ จํานวน 12,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีข่อง อบต.บอ่สพุรรณ จํานวน 1 
หมายเลข ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   

  
  

    งบลงทุน รวม 380,150 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 180,150 บาท 

  ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

  ตู้เอกสารบานเลื่อน จํานวน 3,200 บาท 

  
เพือ่จดัซ้ือตู้เอกสารบานเลื่อน (แบบทบึ) ขนาด 3 ฟตุ จํานวน 1 ตู ้ต ัง้
จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 40) 

  
  

  

  ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

  กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิติอล จํานวน 10,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไมน้่อยกว่า 16 
ล้านพกิเซล พรอ้มอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
(คณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามทีส่าํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกั
งบประมาณ ปี 2555 กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 40) 

  

  

  

  ครุภณัฑ์อืน่       

  ชุดโตะ๊+เก้าอีร้บัประทานอาหาร จํานวน 14,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือชุดโตะ๊ พรอ้มเก้าอีร้บัประทานอาหาร จํานวน 5 ชุด ราคาชุด
ละ 2,800.-บาท ประกอบด้วย 
- โตะ๊รบัประทานอาหาร ขนาด 60x120x75 ซม. จํานวน 5 ตวั 
- เก้าอีร้บัประทานอาหาร ขนาด 30x120x35 ซม. จํานวน 10 ตวั ต ัง้
จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 41) 
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  เตียงสปรงิพรอ้มทีน่อน จํานวน 2,950 บาท 

  
เพือ่จดัซ้ือเตียงสปรงิพรอ้มทีน่อน ขนาด 3 ฟตุ จํานวน 1 ชุด ต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 
41) 

  
  

  

  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จํานวน 150,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
- คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เช่น คอมพวิเตอร์ เครือ่งอดัสาํเนา 
เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งปรบัอากาศ ตู้ โตะ๊ โทรศพัท์ เครือ่งโทรสาร 
เครือ่งพมิพ์ดีด เครือ่งพมิพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ  
- คา่บาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซม ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลบอ่สพุรรณ 
จํานวน 7 ศูนย์ เช่น ซ่อมแซม หอ้งน้ํา ประตู และครุภณัฑ์ ต่าง ๆ ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

      คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 200,000 บาท 

  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง       

  ปรบัปรุงภมูทิศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการปรบัปรุงภมูทิศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบล
บอ่สพุรรณ เช่น คา่ปลูกหญา้ ปลูกต้นไม ้ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 28) 

  
  

  

  ปกูระเบือ้งศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท 

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการปกูระเบื้องศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลบอ่สพุรรณ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 28) 

  
  

  

    งบเงนิอดุหนุน รวม 4,750,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 4,750,000 บาท 

  เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จํานวน 4,750,000 บาท 

  

อดุหนุนอาหารกลางวนั เพื่อจดัสรรอาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็กนกัเรียน 
รายละเอยีด ดงัน้ี 
- เด็กเล็ก – ประถมศกึษาปีที ่6 ในโรงเรียนสงักดั สพฐ. จํานวน 8 
โรงเรียน 
- ศูนย์พฒันาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวดับอ่สพุรรณ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป 
(ปรากฏในแผน พฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 34) 

  

  

  

แผนงานสาธารณสขุ 

  งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ รวม 840,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 620,000 บาท 

  

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อืน่ๆ 
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  โครงการป้องกนัโรคไข้เลือดออก จํานวน 300,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่น้ํามนัเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ คา่จ้างเหมาแรงงาน คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่สารเคมแีละอปุกรณ์ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ฯลฯต ัง้
จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 35) 

  

  

  

  โครงการป้องกนัโรคไข้หวดันก จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่น้ํามนัเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ คา่จ้างเหมาแรงงาน คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่สารเคมแีละอปุกรณ์ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ฯลฯ ต ัง้
จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 36) 

  

  

  

  โครงการป้องกนัโรคพษิสนุขับา้/คมุกําเนิดสนุขั-แมว จํานวน 250,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ ยาคมุกําเนิด คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 35) 

  
  

  

  คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ เช่น เครือ่งพ่นหมอก
ควนั ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป   

  
  

    งบลงทุน รวม 40,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 40,000 บาท 

  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จํานวน 40,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เช่น เครือ่งพ่นหมอก
ควนั ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป   

  
  

    งบเงนิอดุหนุน รวม 180,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 180,000 บาท 

  เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 180,000 บาท 

  

เงนิอดุหนุนสาํหรบัการบรกิารด้านสาธารณสขุ โครงการพฒันางาน
สาธารณสขุมลูฐานในเขต อบต.บอ่สพุรรณ สาํหรบัสนบัสนุนการพฒันา
งานสาธารณสขุ โดยจดัสรรเป็นคา่ดําเนินงานของ อสม.ในเขตหมูบ่า้น 
จํานวน 18 หมูบ่า้น ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงนิ 180,000 บาท เพือ่ให ้
อสม.ดําเนินการในกจิกรรมต่าง ๆ เช่น  
- การพฒันาศกัยภาพด้านสาธารณสขุ 
- การแก้ไขปญัหาสาธารณสขุในเรือ่งต่าง ๆ  
- การจดับรกิารสขุภาพเบือ้งต้นในศูนย์สาธารณสขุมลูฐานชุมชน 
(ศสมช.)  
- หรือกจิกรรมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 36) 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 200,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 200,000 บาท 

  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จํานวน 200,000 บาท 

  

เพือ่ก่อสรา้ง ซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัประชาชนผู้ยากไร ้ผู้ด้อยโอกาส 
ตามโครงการบา้นท้องถิน่ไทย เทดิไท้องค์ราชนั ใหม้ทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของ
ตนเอง ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 32) 

  

  

  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 4,130,030 บาท 

    งบบคุลากร รวม 1,747,040 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,747,040 บาท 

  เงนิเดือนพนกังาน จํานวน 1,071,500 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล จํานวน 6 อตัรา 
ประกอบด้วย ผู้อาํนวยการกองช่าง 1 อตัรา,นายช่างโยธา 2 อตัรา,เจ้า
พนกังานประปา 1 อตัรา,เจ้าหน้าทีธ่รุการ 1 อตัรา, เจ้าหน้าทีป่ระปา 1 
อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

  

  

  

  เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน จํานวน 45,540 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
- เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่พนกังานส่วนตําบล จํานวน 3 
อตัรา ประกอบด้วย เจ้าพนกังานประปา 1 อตัรา,เจ้าหน้าทีธ่รุการ 1 
อตัรา,เจ้าหน้าทีป่ระปา 1 อตัรา 
 
- เงนิทีป่รบัเพิม่ สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังาน
สว่นตําบลรบัรอง ฯ ใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล จํานวน 3 อตัรา 
ประกอบด้วย เจ้าพนกังานประปา 1 อตัรา,เจ้าหน้าทีธ่รุการ 1 อตัรา,
เจ้าหน้าทีป่ระปา 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จํานวน 402,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างให้แก่พนกังานจ้าง จํานวน 7 อตัรา ประกอบด้วย 
- พนกังานจ้างตามภารกจิ ตําแหน่ง ผช.นายช่างโยธา 1 อตัรา 
- พนกังานจ้างท ั่วไป 6 อตัรา  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  

  

  

  เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง จํานวน 228,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่พนกังานจ้าง จํานวน 7 
อตัรา ประกอบด้วย 
- พนกังานจ้างตามภารกจิ ตําแหน่ง ผช.นายช่างโยธา 1 อตัรา 
- พนกังานจ้างท ั่วไป 6 อตัรา 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 
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    งบดําเนินงาน รวม 1,452,590 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 615,590 บาท 

  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ จํานวน 435,590 บาท 

  

1.เพือ่จ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอืน่ สาํหรบัพนกังานสว่นท้องถิน่เป็น
กรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจําปี) ใหแ้ก่ 
- พนกังานสว่นตําบล จํานวน 6 อตัรา ประกอบด้วย ผู้อาํนวยการกอง
ช่าง 1 อตัรา , นายช่างโยธา 2 อตัรา,เจ้าพนกังานประปา 1 อตัรา,
เจ้าหน้าทีธ่รุการ 1 อตัรา ,เจ้าหน้าทีป่ระปา 1 อตัรา  
- พนกังานจ้าง จํานวน 7 อตัรา ประกอบด้วย ผช.นายช่างโยธา 1 อตัรา 
, พนกังานจ้างท ั่วไป 6 อตัรา 
2.เพือ่จ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างงานโครงการต่าง ๆ ตามข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 ของ อบต.บอ่สพุรรณ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
รายได้ 

  

  

  

  คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน
สว่นตําบลและพนกังานจ้าง ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ต ัง้จ่ายจาก
เงนิรายได้ 

  
  

  

  เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จํานวน 50,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล ตาม
ระเบยีบกําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   

  
  

  เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล จํานวน 80,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล ให้แก่พนกังานสว่นตําบลและ
ผู้มสีทิธเิบกิได้ตามระเบยีบ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้   

  
  

      คา่ใช้สอย รวม 220,000 บาท 

  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
- คา่เย็บหนงัสือ เข้าปกหนงัสือ และข้อบญัญตัติ่าง ๆ 
- คา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีนต่าง ๆ 
- คา่ทําป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ  
- คา่จ้างเหมาบรกิารต่าง ๆ ของ อบต.บอ่สพุรรณ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อืน่ๆ       

  คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในประเทศ จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น
คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กัและคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ใน
การเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นตําบล
และพนกังานจ้าง ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
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  โครงการจดัทําแผนทีเ่สน้ทางคมนาคม และเส้นทางชลประทาน อบต.บอ่
สพุรรณ จํานวน 70,000 บาท 

  เพือ่เป็นคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ 
คา่แรงงาน คา่วสัด-ุอปุกรณ์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป   

  
  

  คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ เช่น คอมพวิเตอร์ 
เครือ่งอดัสําเนา เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งปรบัอากาศ ตู้ โตะ๊ โทรศพัท์ 
เครือ่งโทรสาร เครือ่งพมิพ์ดีด เครือ่งพมิพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิรายได้ 

  

  

  

      คา่วสัด ุ รวม 605,000 บาท 

  วสัดุสาํนกังาน จํานวน 50,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่สิง่ของเครือ่งใช้ต่าง ๆ ของสํานกังาน อบต.บอ่สพุรรณ 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ ยางลบ ผ้าหมกึพมิพ์ หมกึโรเนียว คา่
แบบพมิพ์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  
  

  

  วสัดุก่อสรา้ง จํานวน 5,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุก่อสรา้งของ อบต.บอ่สพุรรณ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป   

  
  

  วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จํานวน 500,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่น้ํามนัเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ของรถยนต์ประจําสาํนกังาน 
อบต.บอ่สพุรรณและกจิกรรมต่าง ๆ ที ่อบต.บอ่สพุรรณขอรบัการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานอืน่ ๆ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  
  

  

  วสัดุคอมพวิเตอร์ จํานวน 50,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดสิก์ แผ่นซีด ีหมกึพริน้
เตอร์ อปุกรณ์เสรมิต่าง ๆ และโปรแกรมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 
ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  
  

  

      คา่สาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 

  คา่บรกิารโทรศพัท์ จํานวน 12,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีข่อง อบต.บอ่สพุรรณ จํานวน 1 
หมายเลข ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   

  
  

    งบลงทุน รวม 930,400 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 351,000 บาท 

  ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

  เต็นท์ผ้าใบ จํานวน 100,000 บาท 

  
เพือ่จดัซ้ือเต็นท์ผ้าใบ (แบบโคง้) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร จํานวน 5 หลงั ๆ ละ 20,000.-บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 26) 

  
  

  

  โตะ๊ทํางาน จํานวน 5,500 บาท 

  เพือ่จดัซ้ือโตะ๊ทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟตุ จํานวน 1 ตวั ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 27)   
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  ครุภณัฑ์ก่อสรา้ง       

  เครือ่งหาพกิดัดาวเทียม จํานวน 55,000 บาท 

  
เพือ่จดัซ้ือเครือ่งหาพกิดัสญัญาณจากดาวเทียม GPS (เมนูภาษาไทย) 
จํานวน 1 ชุด ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2556-2558 หน้า 27) 

  
  

  

  

ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่    

  กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิติอล จํานวน 20,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไมน้่อย
กว่า 16 ล้านพกิเซล พรอ้มอปุกรณ์ จํานวน 2 ชุด 
(คณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามทีส่าํนกัมาตรฐานงบประมาณ 
สาํนกังบประมาณ ปี 2555 กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 26) 

  

  

  

  ครุภณัฑ์สาํรวจ       

  เทปวดัระยะ จํานวน 5,500 บาท 

  
เพือ่จดัซ้ือเทปวดัระยะสแตนเลส ขนาดกว้าง 13 มม. ยาว 50 
ม. จํานวน 1 มว้น ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 27) 

  
  

  

  ไมส้ตา๊ฟ จํานวน 4,000 บาท 

  
เพือ่จดัซ้ือไมส้ตา๊ฟ (แบบชกั)ทําด้วยอลูนิเนียม ขนาด 4 เมตร 
จํานวน 1 อนั ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 27) 

  
  

  

  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  เครือ่งสาํรองไฟฟ้า จํานวน 11,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA พรอ้มอปุกรณ์ 
จํานวน 2 ชุด ๆ 5,500.-บาท 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ตามที ่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปี 2555 
กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 27) 

  

  

  

  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จํานวน 150,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
-คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ใหใ้ช้ได้ตามปกต ิเช่น 
คอมพวิเตอร์ เครือ่งอดัสาํเนาเครือ่งถ่ายเอกสาร 
เครือ่งปรบัอากาศ ตู้ โตะ๊ โทรศพัท์ เครือ่งโทรสาร เครือ่ง
พมิพ์ดีด เครือ่งพมิพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ 
-คา่ประกอบ ดดัแปลง ต่อเตมิหรือปรบัปรุงครุภณัฑ ์รวมท ัง้
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
-คา่บาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิอืน่ ๆ ได้แก ่หอกระจาย
ข่าว ลําโพง ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
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      คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 579,400 บาท 

  อาคารต่าง ๆ       

  ก่อสรา้งศาลาเอนกประสงค์ หมู ่13 จํานวน 400,000 บาท 

  

เพือ่ก่อสรา้งศาลาเอนกประสงค์ หมูท่ี ่13 บรเิวณหน้าศาลเจ้า 
หมู ่13 ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จํานวน 1 
หลงั พรอ้มป้ายโครงการ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 42) 

  

  

  

  คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  ขุดลอกคดูนิระบายน้ําพรอ้มวางท่อระบายน้ํา หมู ่5 จํานวน 17,300 บาท 

  

เพือ่เป็นคา่ขุดลอกคดูนิระบายน้ําพรอ้มวางท่อระบายน้ํา หมูท่ี ่5 
จากบา้นนายเน้ือง ผวิเกล้ียง ถงึบา้นนายคลี ่ผวิเกล้ียง ระยะทาง
รวม 120 ม.จํานวน 3 จุด  
จุดที ่1 บรเิวณบา้นนายเน้ือง ผวิเกล้ียงใช้ท่อคอนกรีต ศก.0.40 
เมตร จํานวน 6 ท่อน  
จุดที ่2 บรเิวณบา้นนายทอน มรุาชวงษ์ ใช้ท่อคอนกรีต ศก.
0.40 เมตร จํานวน 6 ท่อน  
จุดที ่3 บรเิวณบา้นอาจารย์ววิฒัน์ ใช้ท่อคอนกรีต ศก.0.40 
เมตร จํานวน 6 ท่อน ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 24) 

  

  

  

  ถมดนิพรอ้มวางท่อระบายน้ํา หมู ่18 จํานวน 92,400 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ถมดนิพรอ้มวางท่อระบายน้ําทางเข้า-ออก หมูท่ี ่
18 ระบบประปา จากถนนลาดยางสายหนองพนัเทา-หวัวงั ถงึ
ระบบประปา หมูท่ี ่18 ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 24) 

  

  

  

  วางท่อระบายน้ําพรอ้มบอ่พกั คสล. หมู ่5 จํานวน 69,700 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่วางท่อระบายน้ําพรอ้มบ่อพกั คสล.หมูท่ี ่5 
บรเิวณบา้นนางศรีไพร พลอยสกุใส ถงึระบบประปา หมูท่ี ่5 
ความยาว 52 เมตร ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 24) 

  

  

  

  งานไฟฟ้าถนน รวม 5,760,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 5,000 บาท 

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ       

  ปกัเสาไฟฟ้า หมู ่11 จํานวน 5,000 บาท 

  

คา่ปกัเสาไฟฟ้า หมูท่ี ่11 บรเิวณบา้นนายสําลี กระต่ายทอง 
จํานวน 1 ต้น ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 23) 
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    งบลงทุน รวม 2,992,000 บาท 

      คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 2,992,000 บาท 

  คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  ก่อสรา้งถนนลาดยาง หมู ่1 จํานวน 397,000 บาท 

  

เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยาง (แบบแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต) หมูท่ี ่1 
จากถนนลาดยางทางหลวงสายทุ่งคอก-พระแท่นดงรงั ถงึนาข้าว
นายสธุน ใจซื่อ ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 225 
เมตร (หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกว่า 900 ตารางเมตร)พรอ้มป้าย
โครงการ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 20) 

  

  

  

  ก่อสรา้งถนนลาดยาง หมู ่12 จํานวน 216,000 บาท 

  

ก่อสรา้งถนนลาดยาง (แบบแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต) หมูท่ี ่12 
จากถนนลาดยางเดมิถงึนาข้าวนายศริ ิมนิีลดี ผวิจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 95 เมตร (หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกว่า 
475 ตารางเมตร)พรอ้มป้ายโครงการ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 
20) 

  

  

  

  ก่อสรา้งถนนลาดยาง หมู ่15 จํานวน 300,000 บาท 

  

เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยาง (แบบแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต) หมูท่ี ่15 
จากถนนลาดยางเดมิ ถงึไร่อ้อยนายอนุชา วรคณุพเิศษ ผวิ
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 142 เมตร หรือมพ้ืีนที่
ไมน้่อยกว่า 710 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ ต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 20) 

  

  

  

  ก่อสรา้งถนนลาดยาง หมู ่16 จํานวน 216,000 บาท 

  

เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยาง (แบบแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต) หมูท่ี ่16 
จากบา้นนางประเสรฐิ ขําดี ถงึบรเิวณบา้นนางยม พนัธุธ์วุงษ์ 
ผวิจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร (หรือมี
พ้ืนทีไ่มน้่อยกว่า 490 ตารางเมตร)พรอ้มป้ายโครงการ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 20) 

  

  

  

  ก่อสรา้งถนนลาดยาง หมู ่17 จํานวน 494,000 บาท 

  

เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยาง (แบบแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต) หมูท่ี ่17 
จากถนนคอนกรีตเดมิ ถงึบรเิวณบา้นนางหมวย จนัทร์เรือง ผวิ
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 260 เมตร หรือมพ้ืีนที่
ไมน้่อยกว่า 1,040 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 20) 

  

  

  

  ก่อสรา้งถนนลาดยาง หมู ่6 จํานวน 399,000 บาท 

  

เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยาง (แบบแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต) หมูท่ี ่6 
จากถนนลาดยางสายกระดานป้าย-โป่งกูป ถงึ บรเิวณหน้าบา้น
นายเด่น ใยบญุม ีผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
220 เมตร (หรือมพ้ืีนที ่ไมน้่อยกว่า 880 ตารางเมตร)พรอ้ม
ป้ายโครงการ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน
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แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 20) 

  ก่อสรา้งถนนลาดยาง หมู ่7 จํานวน 262,000 บาท 

  

เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยาง (แบบแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต) หมูท่ี ่7 
จากถนนลาดยางสายหวักลบั-หนองพนัเทา ถงึบา้นนายบญุ 
พุทธคณุ ผวิจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร 
หรือมพ้ืีนที ่ไมน้่อยกว่า 490 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 20) 

  

  

  

  ตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟเหลือง) หมู ่5 จํานวน 200,000 บาท 

  

เพือ่ตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟเหลือง) หมูท่ี ่5 จากบา้นนาย
ชาญเทพ เจรญิวงศ์วฒันา ถงึบา้นนายเซ่แก้ว แซ่ตนั จํานวน 5 
ต้น พรอ้มป้ายโครงการ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 23) 

  

  

  

  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง       

  ซ่อมแซมถนนกรวด หมู ่4 จํานวน 61,800 บาท 

  

เพือ่ซ่อมแซมถนนกรวดพรอ้มสาดเกลีย่ หมูท่ี ่4 จํานวน 2 สาย  
สายที ่1 เริม่จากบา้นนายสาํรอง เล้าสมบรูณ์ ถงึ ถนนลาดยาง
สายทุ่งคอก-ดอนกอก  
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร มปีรมิาณกรวดไม่
น้อยกว่า 100 ลบ.ม.  
สายที ่2 เริม่ถนนเรียบชายสนามบนิ ถงึ ศาลเจ้า และบา้นนาย
สาํเรงิ สาํเนียงงาม  
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,200 เมตร มปีรมิาณกรวดไม่
น้อยกว่า 100 ลบ.ม. ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 20) 

  

  

  

  ซ่อมแซมถนนหนิคลุก หมู ่13 จํานวน 49,600 บาท 

  

เพือ่ซ่อมแซมถนนหนิคลุกพรอ้มสาดเกลีย่ หมู่ที ่13 จาก
ถนนลาดยางทางหลวงสายทุ่งคอก-พระแท่น ถงึไร่ออ้ยนายเบีย้ 
บญุมฤีทธิ ์ผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 20) 

  

  

  

  ซ่อมแซมถนนหนิคลุก หมู ่18 จํานวน 124,900 บาท 

  

เพือ่ซ่อมแซมถนนหนิคลุกพรอ้มสาดเกลีย่ หมู่ที ่18 จํานวน 2 
สาย 
สายที ่1 เริม่จากถนนสายหนองพนัเทา-หวัวงั ถึงคลองดนิ
ระบายน้ํา ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร 
งบประมาณ 49,600.-บาท 
สายที ่2 เริม่จากคลองดนิระบายน้ํา ถงึ บา้นนายสาํเนียง อดทน 
ผวิจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1,150 เมตร 
งบประมาณ 75,300.-บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 20) 
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  ซ่อมแซมถนนหนิคลุก หมู ่4 จํานวน 172,000 บาท 

  

เพือ่ซ่อมแซมถนนหนิคลุกพรอ้มสาดเกลีย่ หมู่ที ่4 จํานวน 5 
สาย 
สายที ่1 เริม่จากถนนลาดยางสายดอนตําลึง-กระดานป้าย ถงึ
สะพานคลอง ชป.8 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร มปีรมิาณหนิคลุกไม่
น้อยกว่า 70 ลบ.ม  
สายที ่2 เริม่จากสะพานคลองดาดคอนกรีต ชป.8 ถงึศาลเจ้า 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร มปีรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกว่า 50 ลบ.ม  
สายที ่3 เริม่จากถนนลาดยางสายทุ่งคอก-ดอนกอก ถงึคลองดนิ
ระบายน้ํา ถนนกว้าง  
3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร มปีรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกว่า 50 
ลบ.ม  
สายที ่4 เริม่จากถนนลาดยางสายทุ่งคอก-ดอนกอก ถงึไร่ออ้ย
นายทรงวุฒ ิโชคดํารงสขุ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 
เมตร มปีรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกว่า 50 ลบ.ม  
สายที ่5 เริม่จากสะพานคลองดาดคอนกรีต ชป.8 ถงึสะพาน
คลองดาดคอนกรีต ชป.8 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,900 
เมตร มปีรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกว่า 50 ลบ.ม ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้า 20) 

  

  

  

  ซ่อมแซมถนนหนิคลุก หมู ่9 จํานวน 99,700 บาท 

  

เพือ่ซ่อมแซมถนนหนิคลุกพรอ้มสาดเกลีย่ หมู่ที ่9 จากบา้นนาย
วนิยั ศรีสขุ ถงึบา้นนายอทุยั บนัลือพนัธ์ ผวิจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 20) 

  

  

  

    งบเงนิอดุหนุน รวม 2,763,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 2,763,000 บาท 

  เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จํานวน 2,763,000 บาท 

  

เพือ่อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อาํเภอสองพีน้่อง ดงัน้ี 
1.ตดิต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า 30 KVA  
หมูท่ี ่2 จํานวน 2 ลูก งบประมาณ 400,000.-บาท  
หมูท่ี ่10 จํานวน 1 ลูก งบประมาณ 200,000.-บาท  
หมูท่ี ่12 จํานวน 1 ลูก งบประมาณ 200,000.-บาท  
หมูท่ี ่16 จํานวน 1 ลูก งบประมาณ 200,000.-บาท 
 
2.ตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟขาว) 
หมูท่ี ่2 จํานวน 9 โคม งบประมาณ 84,000.-บาท 
หมูท่ี ่7 จํานวน 15 โคม งบประมาณ 138,000.-บาท  
หมูท่ี ่8 จํานวน 49 โคม รวมงบประมาณ 400,000.-บาท  
หมูท่ี ่10 จํานวน 17 โคม งบประมาณ 147,000.-บาท  
หมูท่ี ่11 จํานวน 7 โคม งบประมาณ 56,000.-บาท  
หมูท่ี ่13 จํานวน 3 โคม งบประมาณ 35,000.-บาท  
หมูท่ี ่14 จํานวน 39 โคม งบประมาณ 308,000.-บาท 
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3.ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า  
หมูท่ี ่2 งบประมาณ 66,000.-บาท  
หมูท่ี ่9 งบประมาณ 300,000.-บาท  
หมูท่ี ่11 งบประมาณ 89,000.-บาท  
หมูท่ี ่13 งบประมาณ 90,000.-บาท  
หมูท่ี ่14 งบประมาณ 50,000.-บาท 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,605,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 1,227,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 1,227,000 บาท 

  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จํานวน 42,000 บาท 

  
เพือ่จ้างเหมาบรกิารตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าและระบบอนิเตอร์เน็ต 
และคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจํ่าเป็นสาํหรบัโครงการห้องสมดุ
อเิล็คทรอนิค ประชาชนตําบลบอ่สพุรรณ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  
  

  

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ       

  โครงการชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 600,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่เช่าทีพ่กั คา่พาหนะ คา่
สมนาคณุวทิยากร ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 36) 

  

  

  

  โครงการต้านยาเสพตดิ จํานวน 35,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 37) 

  

  

  

  โครงการประชาคมหมูบ่า้น /ตําบล จํานวน 150,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่คา่จ้างเหมา
เครือ่งขยายเสยีง ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 42) 

  

  

  

  โครงการพฒันาศกัยภาพการทํางานเป็นทีม เพือ่เสรมิสรา้ง
พฤตกิรรมการใหบ้รกิารสูค่วามเป็นเลศิ จํานวน 150,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่จ้างเหมา
พาหนะ คา่ทีพ่กั คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้า 41) 

  

  

  

  โครงการสง่เสรมิอาชีพ จํานวน 100,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่ฯลฯ ต ัง้จ่าย   
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จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 30) 

  โครงการอบรมกฏหมายมหาชน จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 37) 

  

  

  

  โครงการอบรมเข้าใจปญัหาเอดส์ จํานวน 100,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 37) 

  

  

  

    งบลงทุน รวม 318,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 318,000 บาท 

  ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

  ชุดโตะ๊ เก้าอีค้อมพวิเตอร์ จํานวน 18,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือชุดโตะ๊คอมพวิเตอร์ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
- โตะ๊คอมพวิเตอร์ ขนาดไมน้่อยกว่า 1.00 เมตร จํานวน 20 
ตวั 
- เก้าอีพ้ลาสตกิ จํานวน 20 ตวั  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 47)  
หมายเหตุ : สาํหรบัใช้ในโครงการหอ้งสมดุอเิล็กทรอนิค 
ประชาชนตําบลบอ่สพุรรณ 

  

  

  

  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  เครือ่งคอมพวิเตอร์ จํานวน 300,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานสาํนกังาน 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา
ไมน้่อยกว้า 2.4 GHz หรือดกีว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มหีน่วยงานจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มขีนาด
ไมน้่อยกว่า 4 GB 
- มจีอภาพแบบ LCD ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกว่า 600: 1 
และมขีนาดไมน้่อยกว่า 18 น้ิว พรอ้มอปกุรณ์ จํานวน 20 ชุด 
ๆ ละ 15,000 บาท 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปี 2555 
กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2556-2558 หน้า 47) 
หมายเหตุ : สาํหรบัใช้ในโครงการหอ้งสมดุอเิล็กทรอนิค 
ประชาชนตําบลบอ่สพุรรณ 
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    งบรายจ่ายอืน่ รวม 10,000 บาท 

      รายจ่ายอืน่ รวม 10,000 บาท 

  
คา่จ้างทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบต่าง 
ๆ ซึง่มใิช่เพือ่การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่นิ และ/หรือ
สิง่ก่อสรา้ง 

จํานวน 10,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างทีป่รกึษาโครงการสาํรวจความพงึพอใจของ
ผู้รบับรกิารขององค์การบรหิารสว่นตําบลบ่อสุพรรณ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 39) 

  

  

  

    งบเงนิอดุหนุน รวม 50,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 50,000 บาท 

  เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จํานวน 50,000 บาท 

  

อดุหนุนศูนย์อํานวยการพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิจงัหวดั
สพุรรณบรีุ เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายโครงการรวมพลงัแผ่นดนิ
ต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิอยา่งย ั่งยนืจงัหวดัสุพรรณบรีุ 
ประจําปี 2556(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้า 38) 

  

  

  

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ รวม 50,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 50,000 บาท 

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ       

  โครงการอบรมจรยิธรรมพนกังาน จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 52) 

  

  

  

  งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 260,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 250,000 บาท 

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ       

  โครงการเตรียมความพรอ้มแข่งขนักีฬาระหว่าง อปท. จํานวน 250,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุและอปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่คา่อปุกรณ์
กีฬา และชุดกีฬา ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 38) 
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    งบเงนิอดุหนุน รวม 10,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 10,000 บาท 

  เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จํานวน 10,000 บาท 

  

อดุหนุนองค์การบรหิารสว่นตําบลบา้นกุ่ม เพือ่จ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายโครงการการแข่งขนักีฬาระหว่างหน่วยงาน อปท.
อาํเภอสองพีน้่อง "ท่าจีนเกมส์" คร ัง้ที ่14 ประจําปี 2556 ต ัง้
จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 38) 

  

  

  

  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ รวม 980,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 900,000 บาท 

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ       

  โครงการปฏบิตัธิรรม /บวชเณรภาคฤดูรอ้น จํานวน 300,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ,คา่เครือ่งขยายเสยีง,คา่จดั
สถานที,่อาหารและเครื่องดืม่ วสัดุและอปุกรณ์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 51) 

  

  

  

  โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 600,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ,คา่เครือ่งขยายเสยีง,คา่จดั
สถานที,่อาหารและเครื่องดืม่ วสัดุและอปุกรณ์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 51) 

  

  

  

    งบเงนิอดุหนุน รวม 80,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 80,000 บาท 

  เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จํานวน 80,000 บาท 

  

อดุหนุนทีท่ําการปกครองอาํเภอสองพีน้่อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
1.โครงการจดังานประเพณีแห่เทียนพรรษาอาํเภอสองพีน้่อง 
ประจําปี 2556 งบประมาณ 40,000.-บาท 
2.โครงการจดังานประเพณีมหาสงกรานต์จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
ประจําปี 2556 งบประมาณ 20,000.-บาท 
3.โครงการจดังานพระราชพธิีอาํเภอสองพีน้่อง ประจําปี 2556 
งบประมาณ 20,000.-บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 52) 
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แผนงานการเกษตร 

  งานส่งเสรมิการเกษตร รวม 1,770,800 บาท 

    งบบคุลากร รวม 725,000 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 725,000 บาท 

  เงนิเดือนพนกังาน จํานวน 540,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล จํานวน 2 อตัรา 
ได้แก่ นกับรหิารงานการเกษตร 1 อตัรา นกัวชิาการเกษตร 1 
อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

  
  

  

  เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน จํานวน 75,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
-เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่พนกังานส่วนตําบล 
ตําแหน่ง นกัวชิาการเกษตร จํานวน 1 อตัรา 
-เงนิทีป่รบัเพิม่ สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนกังานสว่นตําบลรบัรอง ฯ ใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล 
ตําแหน่ง นกัวชิาการเกษตร จํานวน 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิ
รายได้ 

  

  

  

  คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จํานวน 65,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างให้แก่พนกังานจ้าง ตําแหน่ง คนงานท ั่วไป 1 
อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้   

  
  

  เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง จํานวน 45,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่พนกังานจ้าง 
ตําแหน่ง คนงานท ั่วไป 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้   

  
  

    งบดําเนินงาน รวม 639,800 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 209,800 บาท 

  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ จํานวน 152,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ สาํหรบัพนกังานสว่น
ท้องถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจําปี) ใหแ้ก ่
-พนกังานสว่นตําบล ตําแหน่งนกับรหิารงานการเกษตร 1 
อตัรา, นกัวชิาการเกษตร 1 อตัรา 
-พนกังานจ้าง ตําแหน่งคนงานท ั่วไป 1 อตัรา ต ัง้จ่ายจากเงนิ
รายได้ 

  

  

  

  

    

  
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้ก่พนกังานสว่นตําบล ตาม
ระเบยีบกําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

จํานวน  
 
 7,800  บาท 

  เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล ให้แก่พนกังานสว่นตําบล 
และผู้มสีทิธเิบกิได้ตามระเบยีบ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   
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      คา่ใช้สอย รวม 380,000 บาท 

  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จํานวน 10,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็น 
-คา่เย็บหนงัสอื เข้าปกหนงัสือ และข้อบญัญตัติ่าง ๆ  
-คา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีนต่าง ๆ 
-คา่ทําป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ  
-คา่จ้างเหมาบรกิารต่าง ๆ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อืน่ๆ       

  คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในประเทศ จํานวน 50,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น 
คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กัและคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ใน
การเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นตําบล
และพนกังานจ้าง ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

  โครงการกําจดัวชัพืชคลองระบายน้ํา จํานวน 200,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่สารเคมกีําจดัวชัพืช,คา่จ้างเหมาแรงงาน ,คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 30) 

  
  

  

  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่จ้างเหมาพาหนะ 
คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่ ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้า 30) 

  

  

  

  โครงการป้องกนัและกําจดัศตัรูพืช จํานวน 10,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่จ้างเหมาพาหนะ 
คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่ ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้า 30) 

  

  

  

  โครงการผลติพลงังานทดแทน จํานวน 30,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุ , คา่อปุกรณ์ทีผ่ลติแกส๊,คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้า 31) 

  
  

  

  โครงการศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร จํานวน 30,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์ , คา่สมนาคณุวทิยากร , คา่จ้างเหมาพาหนะ 
, คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ , คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 30) 

  
  

  

  โครงการเศรษฐกจิพอเพียง จํานวน 20,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่จ้างเหมาพาหนะ 
คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่พนัธุ์กล้า
ไม ้พนัธุ์ปลา ฯลฯต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 31) 
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  คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ เช่น คอมพวิเตอร์ 
เครือ่งอดัสําเนา เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งปรบัอากาศ ตู้ โตะ๊ โทรศพัท์ 
เครือ่งโทรสาร เครือ่งพมิพ์ดีด เครือ่งพมิพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

      คา่วสัด ุ รวม 50,000 บาท 

  วสัดุสาํนกังาน จํานวน 10,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่สิง่ของเครือ่งใช้ต่างๆ ของสํานกังาน อบต.บอ่สพุรรณ 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ ยางลบ ผ้าและหมกึพมิพ์ หมกึโรเนียว 
คา่แบบพมิพ์ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

  
  

  

  วสัดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ ยเคม ีปุ๋ ยคอก กรรไกรตดักิง่ 
กรรไกรตดัหญา้ จอบ คราด สายยาง ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   

  
  

  วสัดุคอมพวิเตอร์ จํานวน 20,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดสิก์ แผ่นซีด ีหมกึพริน้
เตอร์ อปุกรณ์ต่าง ๆ และโปรแกรมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร์ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 406,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 56,000 บาท 

  ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

  เครือ่งปรบัอากาศ จํานวน 28,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศชนิดตดิผนงั (มรีะบบฟอกอากาศ )ขนาด 
24,000 บทีีย ูจํานวน 1 เครือ่ง 
(คณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามทีส่าํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกั
งบประมาณ ปี 2555 กําหนด ต ัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 29) 

  

  

  

  ตู้เอกสารบานเลื่อน จํานวน 8,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือ  
- ตู้เอกสารบานเลื่อน (แบบทบึ) ขนาด 4 ฟตุ จํานวน 1 ตู้ งบประมาณ 
4,000.-บาท 
- ตู้เอกสารบานเลื่อน (แบบกระจก) ขนาด 4 ฟตุ จํานวน 1 ตู้ 
งบประมาณ 4,000.-บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 31) 

  

  

  

  ครุภณัฑ์การเกษตร       

  มอเตอร์ปั๊มน้ํา จํานวน 10,000 บาท 

  

เพือ่จดัซ้ือมอเตอร์ปั๊มน้ํา ขนาด 1.5 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ จํานวน 1 
เครือ่ง ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้า 31) 
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  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จํานวน 10,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เช่น คอมพวิเตอร์ 
เครือ่งอดัสําเนา เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งปรบัอากาศ ตู้ โตะ๊ โทรศพัท์ 
เครือ่งโทรสาร เครือ่งพมิพ์ดีด เครือ่งพมิพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ ต ัง้จ่าย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  

  

  

      คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 350,000 บาท 

  อาคารต่าง ๆ       

  ต่อเตมิอาคารเก็บสารเคมแีละอปุกรณ์การเกษตร จํานวน 250,000 บาท 

  
เพือ่ก่อสรา้งอาคารเก็บสารเคมแีละอปุกรณ์การเกษตร ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 10 เมตร ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 29) 

  
  

  

  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง       

  ปรบัปรุงอาคารสาํนกังาน จํานวน 100,000 บาท 

  
เพือ่ปรบัปรุงอาคารสาํนกังาน (สว่นส่งเสรมิการเกษตร) ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 6 เมตร ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 29) 

  
  

  

แผนงานการพาณิชย ์

  งานกจิการประปา รวม 3,041,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 1,080,000 บาท 

      คา่ใช้สอย รวม 30,000 บาท 

  คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมระบบประปาในตําบลบอ่สพุรรณ 
เช่น เครือ่งสบูน้ําแบบหอยโข่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปาภายใน ฯลฯ ต ัง้
จ่ายจากเงนิรายได้ 

  
  

  

      คา่วสัด ุ รวม 350,000 บาท 

  วสัดุอืน่ จํานวน 350,000 บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ท่อ PVC, มาตรวดัน้ํา, จีโม, ขอ้ต่อ, กาว ฯลฯ ต ัง้จ่ายจาก
เงนิรายได้และเงนิอดุหนุนท ั่วไป   

  
  

      คา่สาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท 

  คา่ไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท 

  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบักจิการประปาตําบลบอ่สพุรรณ ต ัง้จ่ายจาก
เงนิรายได้ 
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    งบลงทุน รวม 1,411,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ ์ รวม 325,000 บาท 

  ครุภณัฑ์อืน่       

  ปั๊มน้ําซมัเมอร์ 2 สาย 5 แรงมา้ จํานวน 45,000 บาท 

  เพือ่จดัซ้ือปั้มน้ําซมัเมอร์ 2 สาย 5 แรงมา้ จํานวน 1 ตวั ต ัง้จ่ายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 22)   

  
  

  ปั๊มน้ําแบบไดร์โว่สบูน้ําดบิ จํานวน 80,000 บาท 

  
เพือ่จดัซ้ือปั๊มน้ําแบบไดร์โว่สบูน้ําดบิ ขนาด 5 แรงมา้ 380 โวล์ จํานวน 
2 ตวัๆละ 40,000.-บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 22) 

  
  

  

  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จํานวน 200,000 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ระบบประปาในตําบลบอ่
สพุรรณ เช่น เครือ่งสบูน้ําแบบหอยโข่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปาภายใน 
ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

  
  

  

      คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 1,086,000 บาท 

  คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  ขยายท่อจ่ายน้ําระบบประปา หมู ่3 จํานวน 540,000 บาท 

  

เพือ่ขยายท่อจ่ายน้ําระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 จากทางแยกอนามยั
หนองเฝ้า-บา้นนายสมัฤทธิ-์บา้นเพชรลดา-บา้น อบต.สชุนิ วรรณสรุวิงษ์ 
ระยะทางรวม 4,667 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 22) 

  

  

  

  ขยายท่อจ่ายน้ําระบบประปา หมู ่4 จํานวน 315,000 บาท 

  

เพือ่ขยายท่อจ่ายน้ําระบบประปา หมูท่ี ่4 เริม่จากเรียบชายสนามบนิบา้น
นายโอ ๋ถงึบา้นนายสุพจน์ และถงึบา้นนายพพิฒัน์ รตันเสลานนท์ 
ระยะทางรวม 3,676 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 22) 

  

  

  

  ขยายท่อจ่ายน้ําระบบประปา หมู ่5 จํานวน 31,000 บาท 

  

เพือ่ขยายท่อจ่ายน้ําระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 จํานวน 2 จุด ดงัน้ี 
จุดที ่1 จากแนวท่อเมนต์ประปาเก่า ถงึบา้นนายจนัโท จีนหมิน่ ระยะทาง
รวม 380 เมตร  
จุดที ่2 จากแนวท่อเมนต์ประปาเก่า ถงึบา้นนายชอบ เสยีงดี ระยะทาง
รวม 102 เมตร ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 22) 

  

  

  

  เปลีย่นท่อเมนต์จ่ายน้ําระบบประปา หมู ่18 จํานวน 200,000 บาท 

  

เพือ่เปลีย่นท่อเมนต์จ่ายน้ําระบบประปา หมูท่ี ่18 จํานวน 2 จุด  
จุดที ่1 จากบา้นนายวเิชียร สมจติร-บา้นนายอเนก ผวิเกล้ียง-บา้น ผญ.
ละเอยีด ล้ําเลศิ ระยะทาง 469 เมตร 
จุดที ่2 จากบา้นนางพยงุ มนิีลด ี–บา้นนายมาก แยม้ฉ่ําไพร ระยะทาง 
1,007 เมตร 
รวมระยะทางรวม 1,476 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ ต ัง้จ่ายจากเงนิ
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อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 22) 

    งบเงนิอดุหนุน รวม 550,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 550,000 บาท 

  เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จํานวน 550,000 บาท 

  

เพือ่อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อาํเภอสองพีน้่อง ดงัน้ี 
1.ตดิต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส สาย 30 KVA ระบบประปาหมูบ่า้น หมู่
ที ่17 งบประมาณ 300,000.-บาท 
2.ตดิต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า ซงิเกิล้ 2 สาย 30 KVA ระบบประปาหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่18 งบประมาณ 250,000.-บาท ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 23) 

  

  

  

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 4,355,290 บาท 

    งบกลาง รวม 4,355,290 บาท 

      งบกลาง รวม 4,110,290 บาท 

  เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จํานวน 282,700 บาท 

  เพือ่จ่ายสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจ้าง อบต.บอ่สพุรรณ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้   

  
  

  เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท 

  
เพือ่จดัสรรใหแ้ก่ผู้ป่วยเอดส์ในตําบลบ่อสพุรรณทีย่ากจนหรือถูกทอดทิง้ 
และไมส่ามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ และผ่านการพจิารณา
คดัเลือกของประชาคมท้องถิน่ ต ัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

  
  

  

  สาํรองจ่าย จํานวน 2,362,590 บาท 

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิสํารองจ่าย ในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การป้องกนัและ
แก้ไขปญัหาอทุกภยั น้ําท่วมแบบฉบัพลนั น้ําป่าไหลหลาก ภยัแล้ง
ซ้ําซาก แผ่นดนิถล่ม ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ 

  
  

  

  รายจ่ายตามข้อผูกพนั จํานวน 1,315,000 บาท 

  

1.เพือ่จ่ายเป็นทุนการศกึษา สาํหรบัพนกังานส่วนตําบล ลูกจ้าง ผู้ดูแล
เด็กเล็ก ผู้บรหิารและสมาชกิองค์การบรหิารสว่นตําบลบอ่สพุรรณ 
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ รายละเอยีดดงัน้ี 
-ทุนปรญิญาโท จํานวน 4 ทุน ๆ ละ 60,000.- บาท เป็นเงนิ 240,000.-
บาท 
-ทุนปรญิญาตรี จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 33,000.-บาท เป็นเงนิ 231,000.-
บาท 
-ทุน ผดด.จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 40,000.-บาท เป็นเงนิ 200,000.-บาท 
-ทุนผู้ด้อยโอกาส 8 ทุน ๆ ละ 33,000.-บาท เป็นเงนิ 264,000.-บาท 
 
2.สมบทกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ เป็นเงนิ 380,000.-บาท ต ัง้จ่ายจาก
เงนิรายได้ 

  

  

  

      บาํเหน็จ/บาํนาญ รวม 245,000 บาท 

  เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการสว่นท้องถิน่ (กบท.) จํานวน 245,000 บาท 
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