
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
อําเภอ รัษฎา   จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 48,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,917,100 บาท
งบบุคลากร รวม 5,095,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,830,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลฯ
     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลฯ
     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลฯ
     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลฯ
     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,145,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. รองประธานสภาอบต. 
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.และค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.ฯ
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,265,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,455,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลและพนักงานในสังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองปรือ     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 112,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนราย
เดือน เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)ฯ 
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ ตามกฎหมาย ระเบียบฯกําหนด

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  10:45:05 หน้า : 1/37



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา ในสังกัดสํานักงานปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 285,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสํานักงานปลัดฯ
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพ        ชัวคราวและหรือเงินอืนๆ ให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดสํานักงาน
ปลัด

งบดําเนินงาน รวม 2,698,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 238,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  
ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับบุคลากร 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการทีสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแต่งตังขึนหรือบุคคลอืนทีมีสิทธิได้รับค่าเบียประชุมฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินฯ ตามกฏหมาย ระเบียบ
กําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
พนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
กฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินดังกล่าวตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,825,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 
1) ค่ารับรองได้แก่ ค่าอาหารค่า เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง  รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่าย
อืน
ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือ
ทัศนศึกษา ดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ฯลฯ
2) ค่าเลียงรับรองได้แก่ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิน คณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับการแต่งตัง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง
หรือบุคคลทีเกียวข้องซึงได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือและค่าใช้
จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตังในระดับต่างๆ

จํานวน 500,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ปรือและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตังในระดับต่างๆเช่น
การเลือกตังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว3675 ลว. 6 ก.ค
.61
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 89 ลําดับที 5

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร อบต
.หนองปรือ หรือ บุคคลอืนทีปฏิบัติงานร่วมกับ อบต.หนองปรือฯลฯ
โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯ เช่นการจัด
นิทรรศการ การเข้าร่วมพิธีสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว3028
 ลว. 6 มิ.ย 61
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 101 ลําดับที 2
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น การฝึกอบรม เข้าค่าย ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว3028
 ลว. 6 มิ.ย 61
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 88 ลําดับที 1
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โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ พระราชเสาวณีย์ฯ 
เช่น การปลูกหญ้าแฝก การทําฝายชะลอนํา จิตอาสา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว3028
 ลว. 6 มิ.ย 61
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 99 ลําดับที 3

ซ่อม/สร้าง หอกระจายข่าว หรือระบบกระจายเสียง จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซม สร้าง ปรับปรุงหอกระจายข่าวหรือระบบ
กระจายเสียงทีอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ปรือ
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลฯ 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 87 ลําดับที 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 140,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินซึงอยู่ในความครอบ
ครอง
หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟ หลอดไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า แผงแสดงวงจรต่างๆ เบรกเกอร์ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เช่น 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อนําบาดาล ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน
ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง ฯลฯ ใช้กับ ครุภัณฑ์ เครืองมือเครืองใช้ของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองปรือ และของส่วนราชการอืนทีมาช่วยปฏิบัติราชการใน
เขตพืนที
ตําบลหนองปรือ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธู์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีก
และสัตว์นํา ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 150,000 บาท
-เพือใช้เป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์
พู่กัน  สี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือขาวดํา
ทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองปรือ หอกระจายเสียงและสถานทีอืนๆทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.หนองปรือ

งบลงทุน รวม 123,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 123,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) รวมค่าติดตังมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จํานวน 1 เครือง
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8
ชันอเนกประสงค์ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันอเนกประสงค์ ขนาด 5 ช่อง 3 ประตู เป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน  3 ตู้
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8

ตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ แบบ 2 บาน
ประตูมีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)ฯ
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 17,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 29.5 นิว รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์  จํานวน 1 เครือง
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8
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เครืองทํานําร้อนเย็น จํานวน 6,300 บาท
-เพือจัดซือเครืองทํานําร้อนและนําเย็น สําหรับดืม  แบบตังพืน  2 หัว
ก๊อก ประเภทถังควํา ความจุไม่น้อยกว่า  20 ลิตร
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
   จํานวน  1 หน่วยมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
   กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
   หรือดีกว่า ดังนี
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
      ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
      กลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
      จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
       ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
   กว่า 8 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
   ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
   ไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
  10/100/1000 Basc-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
   3 ช่อง
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1
    และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานสํานักงาน 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6
 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรับรองความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเฃือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  Printer) 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
  จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อหน้า (ppm)
 หรือ  8.0 ภาพต่อนาที  (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5   ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Lettre,Legal และ Costom
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8
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เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   
 คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จํานวน 2 เครือง
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 544,600 บาท
งบบุคลากร รวม 387,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 387,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 382,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและหรือปรรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว เงินเพิมอืนๆให้แก่พนักงานส่วนตําบลฯ

งบดําเนินงาน รวม 157,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 31,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินฯ ตามกฏหมาย ระเบียบ
กําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินดังกล่าวตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล ซึงได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบีย
เลียง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29
โครงการส่งเสริม สนับสนุน จัดทําแผนฯ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิน การจัดประชุมประชาคม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0891.4/ว865 ลว. 12 มี.ค. 53 และ หนังสือ
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลว. 6 มิ.ย. 61 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 89 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินซึงอยู่ในความครอบ
ครอง
หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ 

งานบริหารงานคลัง รวม 4,254,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,702,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,702,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ทีปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว เงินเพิมอืนๆให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานคลังและตําแหน่งอืนซึงมี
สิทธิได้รับตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,092,300 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง เช่นเงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราวและหรือเงินอืนๆ ให้แก่พนักงานจ้าง  ในสังกัดกองคลัง

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  10:45:05 หน้า : 9/37



งบดําเนินงาน รวม 1,462,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 277,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 170,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินฯ ตามกฏหมาย ระเบียบ
กําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองคลังซึงมี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัด
กองคลัง ผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 873,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 358,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 65,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างหรือบุคคลทีเกียวข้องซึงได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29
โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการจัดทําแผนทีภาษีฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 93 ลําดับที 25
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS)

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ ฯ เช่น การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 93 ลําดับที 22

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินซึงอยู่ในความครอบ
ครอง
หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่นเครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 85,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า แผงแสดงวงจรต่างๆ เบรกเกอร์ ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน
ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง ฯลฯ ใช้กับ ครุภัณฑ์ เครืองมือเครืองใช้ของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองปรือ และของส่วนราชการอืนทีมาช่วยปฏิบัติราชการใน
เขตพืนที
ตําบลหนองปรือ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
-เพือใช้เป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์
พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 75,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 82,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ได้แก่ค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์
เคลือนที ค่าคู่สายอินเตอร์เน็ตตําบลหนองปรือ สําหรับสํานักงาน อบต
.หนองปรือ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ได้แก่ค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ บริหารการเงินและการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนอง
ปรือ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 47,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ได้แก่ค่าโทรภาพ(โทร
สาร) ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต และหรือค่าสือสารอืนๆทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 90,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
   จํานวน  1 หน่วยมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
   กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
   หรือดีกว่า ดังนี
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
      ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
      กลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
      จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
       ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
   กว่า 8 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
   ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
   ไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
  10/100/1000 Basc-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
   3 ช่อง
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
พร้อมอุปกรณ์ทีจําเป็นครบถ้วน จํานวน 2 เครือง
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8
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เครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer  แบบแคร่ยาว จํานวน 23,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิด Dot Matrix Printer  
  แบบแคร่ยาว
คุณสมบัติพืนฐาน
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิว
ไม่น้อยกว่า  400 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า  
  360x360 dpi
- มีหน่วยความจํา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า 
  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   
 คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จํานวน 3 เครือง
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 66,67,68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 274,000 บาท
งบบุคลากร รวม 132,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 132,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีปฏิบัติงานเกียวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีปฏิบัติงานเกียวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ

งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินฯ ตามกฏหมาย ระเบียบ
กําหนด
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินดังกล่าวตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 47,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลทีเกียวข้องซึงได้รับอนุมัติจากนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินซึงอยู่ในความครอบ
ครอง
หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า แผงแสดงวงจรต่างๆ เบรกเกอร์ ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง ฯลฯ ใช้
กับ ครุภัณฑ์ เครืองมือเครืองใช้ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ปรือ และของส่วนราชการอืนทีมาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพืนทีตําบล
หนองปรือ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ 
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เคมีสําหรับดับเพลิง ฯลฯ 
วัสดุสนาม จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสนาม เช่น เต็นส์  เข็มทิศ  เปล ฯลฯ 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าทีทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงาน
เกียวการการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ หรือผู้ทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าว เช่น อปพร.ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 67(4)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัยเบืองต้น จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณ
ภัยเบืองต้น เช่น ค่าจัดซือวัสดุซ่อมแซมทีอยู่อาศัย เครืองนุ่งห่ม เครือง
อุปโภคบริโภค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและจัดการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฯ
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 67(4) และ ระเบียบ มท. ค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีฯ พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 97 ลําดับที 6
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จํานวน 30,000 บาท
-เพิอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทีเกียวกับการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนหรือโครงการอืนๆทีมีลักษณะเกียวข้องกับงานดัง
กล่าวฯ
-เป็นไปตาม หนังสือด่วนทีสุดที มท 0810.4/ว661 ลว. 9 มี.ค. 61
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 97 ลําดับที 8
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์ของงานป้องกันฯ
ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายชุด อปรพ. เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง รองเท้า ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เคมีสําหรับดับเพลิง ฯลฯ 
วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีใช้กับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 927,000 บาท
งบบุคลากร รวม 780,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 780,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลที
ปฏิบัติงานเกียวกับการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีปฏิบัติงานเกียวกับ
การศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 243,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเกียวกับการศึกษา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้แก่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเกียวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าทีทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินฯ ตามกฏหมาย ระเบียบ
กําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินดังกล่าวตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 
1) ค่ารับรองได้แก่ ค่าอาหารค่า เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วยและ
ค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิทเศงาน ตรวจงาน หรือเยียม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ฯลฯ
2)ค่าเลียงรับรองได้แก่ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับการ
แต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างหรือบุคคลทีเกียวข้องซึงได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินซึงอยู่ในความครอบ
ครอง
หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 47,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีใช้เกียวกับงานการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,520,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,096,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,096,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,306,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ทีปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของ พนักงานส่วนตําบลทีปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 750,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

งบดําเนินงาน รวม 2,424,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินฯ ตามกฏหมาย ระเบียบ
กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินดังกล่าวตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 
1) ค่ารับรองได้แก่ ค่าอาหารค่า เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วยและ
ค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิทเศงาน ตรวจงาน หรือเยียม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ฯลฯ
2)ค่าเลียงรับรองได้แก่ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับการ
แต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 210,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองปรือ
-เป็นไปตาม หนังสือที มท.0808.2/ว3028 ลว. 6 มิ.ย. 61
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 83 ลําดับที 2
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างหรือบุคคลทีเกียวข้องซึงได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินซึงอยู่ในความครอบ
ครอง
หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,971,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า แผงแสดงวงจรต่างๆ เบรกเกอร์ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง ฯลฯ 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,886,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนภายในพืนทีตําบลหนองปรือ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเเครืองดับเพลิง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหนองปรือ
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเป็นค่าโทรศัพท์ ได้แกค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์
เคลือนที ค่าคู่สายอินเตอร์เน็ตสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปรือ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ได้แก่ค่าโทรภาพ(โทร
สาร) ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต และหรือค่าสือสารอืนๆทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งบเงินอุดหนุน รวม 4,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 4,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนภายใน
พืนทีตําบลหนองปรือ

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสารฯลฯ เพือส่งเสริมความ
รู้ให้แก่ประชนชนในตําบลหนองปรือ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 972,000 บาท
งบบุคลากร รวม 539,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 539,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ทีปฏิบัติงานเกียวกับงานสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีปฏิบัติงานเกียวกับ
งานสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเกียวกับงานสาธารณสุข
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเกียวกับงาน
สาธารณสุข

เงินอืนๆ จํานวน 5,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  10:45:05 หน้า : 20/37



งบดําเนินงาน รวม 333,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินฯ ตามกฏหมาย ระเบียบ
กําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินดังกล่าวตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 
1) ค่ารับรองได้แก่ ค่าอาหารค่า เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วยและ
ค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิทเศงาน ตรวจงาน หรือเยียม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ฯลฯ
2)ค่าเลียงรับรองได้แก่ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับการ
แต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างหรือบุคคลทีเกียวข้องซึงได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29
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โครงการ "หนองปรือปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทีเกียวกับการป้องกัน ส่ง
เสริม และสนับสนุนการดูแลสุขภาพ อนามัยของประชาชนตําบลหนอง
ปรือ
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ  พ.ศ. 2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม มาตรา 67(3)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 109 ลําดับที 2
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทีเกียวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ
-เป็นไปตาม หนังสือด่วนมากที มท.0816.5/ว2726 ลว. 4 ธ.ค. 60
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 110 ลําดับที 6
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี ฯ เช่น ค่าสํารวจสัตว์ทีเป็นพาหะของโรคและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น
-เป็นไปตาม หนังสือด่วนทีสุด ที มท.0810.5/1042 ลว. 20 เม.ย. 61
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 109 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินซึงอยู่ในความครอบ
ครอง
หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนส่วนราชการเพือดําเนินโครงการเกียวกับยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการเช่น โรงเรียน รพ.สต.ฯ ในการ
ดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 174,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ และ
หน่วยงานอืนทีปฏิบัติงานเกียวกับโครงการนี
-เป็นไปตาม พรบ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542 มาตรา 16(19) และหนังสือด่วนทีสุดที มท.0891.4/ว164 ลว
. 26 ม.ค. 58
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) หน้าที 97 ลําดับที 8

งบเงินอุดหนุน รวม 144,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 144,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการทีเกียวกับการบริการสาธารณ
สุขมูลฐานและงานสาธารสุขอืน

จํานวน 144,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร กลุ่ม ชมรม ฯ ทีดําเนินโครงการ
เกียวกับการบริการสาธารณสุขมูลฐานและงานสาธารณสุขอืนฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "ด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้ป่วยติดเตียง" จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้ในการดําเนินโครงการด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้
ป่วยติดเตียง เช่น ค่าจัดซือเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542 มาตรา 16(19)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 108 ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และผู้มีรายได้น้อย

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้มีรายได้น้อย ฯ
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลฯ พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 67(6)
และ68(7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีฯ พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 108 ลําดับที 1
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆเพือใช้ในการปรับปรุง ช่อมแซม
และก่อสร้างทีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทีมีฐานะยากจนฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
-เพิอจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมทีมีฐานะยากจนฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,593,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,805,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,805,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,651,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ทีปฏิบัติงานในสังกัดกองช่าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว เงินเพิมอืนๆให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานช่างหรือตําแหน่งอืนซึงมี
สิทธิได้รับตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง เช่นเงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราวและหรือเงินอืนๆ ให้แก่พนักงานจ้าง  ในสังกัดกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 788,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 238,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินฯ ตามกฏหมาย ระเบียบ
กําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินดังกล่าวตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างหรือบุคคลทีเกียวข้องซึงได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินซึงอยู่ในความครอบ
ครอง
หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า แผงแสดงวงจรต่างๆ เบรกเกอร์ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อนําบาดาล ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง ฯลฯ ใช้
กับ ครุภัณฑ์ เครืองมือเครืองใช้ขององค์การบริหาร ส่วนตําบลหนอง
ปรือ และของส่วนราชการอืนทีมาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพืนทีตําบล
หนองปรือ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธู์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีก
และสัตว์นํา ฯลฯ 

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  10:45:06 หน้า : 25/37



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพือใช้เป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์
พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีใช้งานเกียวกับกองช่าง ฯลฯ
งานไฟฟ้าถนน รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า 2 
ข้างถนน  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ติดตังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ริมถนน สถานที
สาธารณะ ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ปรือ
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลฯ พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 68(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)เพิมเติมครังที 3
 หน้าที 6 ลําดับที 22

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้วยยอดฯ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ในการขยายเขต
ไฟฟ้าในพืนทีตําบลหนองปรือฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 796,700 บาท
งบบุคลากร รวม 159,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,700 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 141,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเกียวกับการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้แก่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเกียวกับการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 527,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างหรือบุคคลทีเกียวข้องซึงได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29
โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการคัดแยกขยะ ในพืนที
ตําบลหนองปรือ 
-เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 100 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุทีเกียวกับงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 85,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครืองฯลฯ

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีเกียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน 110,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ทีเกียวกับการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล เช่นรถบรรทุกขยะ สถานทีกําจัดขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 67(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 458,000 บาท
งบบุคลากร รวม 365,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 365,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 363,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลที
ปฏิบัติงานเกียวกับงานพัฒนาชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบลทีปฏิบัติงานเกียวกับ
งานพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 93,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินฯ ตามกฏหมาย ระเบียบ
กําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินดังกล่าวตามกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างหรือบุคคลทีเกียวข้องซึงได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริม พัฒนา และขับเคลือนตลาดประชารัฐ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มี
มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย รวมทังการขับเคลือนตลาดประชารัฐ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลว. 6 มิ.ย. 61
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 104 ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ประชาชน
ในพืนทีตําบลหนองปรือ ฯ

จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในพืนทีตําบลหนอง
ปรือ เช่น การฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาดูงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 68(7)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้า 104 ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว เช่น การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรี การเสริมสร้าง
สัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 67(6)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 104 ลําดับที 6
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลว. 6 มิ.ย. 61
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 103 ลําดับที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 66,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพือใช้เป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์
พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,008,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 573,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 430,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่นโครงการกีฬารัษฎาเกมส์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 107ลําดับที 16

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุกีฬา จํานวน 72,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 435,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 435,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบ้านในร่อน หมู่ที 3 จํานวน 435,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบ้านในร่อน หมู่
ที 3 รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด
-เป็นไปตาม พรบ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)เพิมเติมครังที 3
 หน้าที 8 ลําดับที 35

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถินและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 250,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทีเกียวกับ
ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถินเช่น ประเพณี
สงกรานต์ แห่เทียนพรรษา ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 67(5)และ(8)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 101 ลําดับที 1

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานทีท่องเทียวในพืนทีตําบลหนองปรือ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานทีท่องเทียวในพืนที
ตําบลหนองปรือ เช่น คลองเขาจันทร์  ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 67(7)และมาตรา 68(12)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติมครังที 1
 หน้าที 1 ลําดับที 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,831,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

งบลงทุน รวม 3,801,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,801,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นไทร - สีแยกบ้านควนตีน (ตอน 2) จํานวน 462,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร - สีแยกบ้านควน
ตีน (ตอน 2) 
หมู่ที 9,5  กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที อบต.กําหนด
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม มาตรา  67(1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)เพิมเติมครังที 3
  หน้าที 2 ลําดับที 9
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาหอม - บ้านควนเทียม (ตอน 3) จํานวน 1,270,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขาหอม - บ้านควนเทียม 
(ตอน 3) หมู่ที 6,12  กว้าง 5 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม มาตรา  67(1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติมครังที 3
 หน้าที 2 ลําดับที 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในพรุ - บ้านทุ่งต้นหยี (ตอน4) จํานวน 688,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายในพรุ - บ้านทุ่งต้นหยี (ตอน 4) 
หมู่ที 1  กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที อบต.กําหนด
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม มาตรา  67(1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติมครังที 3
 หน้าที 1 ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  10:45:06 หน้า : 32/37



โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านหนองครก - ห้วยจีหมัด หมู่ที 8 จํานวน 386,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน สายบ้านหนองครก - ห้วยจีหมัด หมู่
ที 8  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,620 เมตร หนา 0.07 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที อบต.กําหนด
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม มาตรา  67(1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที 59 ลําดับที 20
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 9 จํานวน 995,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 9 รายละเอียดตามแบบ
ที อบต.กําหนด
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติม มาตรา  68(1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)เพิมเติมครังที 3
  หน้าที 7 ลําดับที 28

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการดําเนินโครงการทีเกียวกับการเกษตร จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทีเกียวกับการ
เกษตร เช่น การอบรมเกษตรกร ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 68(5)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) หน้าท1ี03 ลําดับที 1

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ เช่นโครงการ ปลูกป่า อนุรักษ์แหล่งนํา ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ การอบรมให้ความรู้ต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา67(7)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 99 ลําดับที 3
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,948,000 บาท
งบบุคลากร รวม 645,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 645,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 577,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเกียวกับงานกิจการ
ประปา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 68,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเกียวกับงาน
กิจการประปา

งบดําเนินงาน รวม 1,780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองปรือ  ตามทีได้รับแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที  ทีได้รับมอบหมาย ประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษสําหรับ
บุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 320,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาซ่อม/ปรับ
ปรุงระบบประปา ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าซัก
ฟอก 
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างหรือบุคคลทีเกียวข้องซึงได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 29

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สินทีเกียวกับกิจการซึงอยู่ในการ
ดูแลของ อบต.หนองปรือ

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 65,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นนํายาต่างๆ สาร
ส้ม คลอรีน ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนเช่น มิเตอร์นําประปา-ไฟฟ้า ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับระบบผลิตนําประปาทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต.หนองปรือ

งบลงทุน รวม 522,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 522,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําชนิดจุ่มนํา จํานวน 468,500 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําชนิดจุ่มนํา ขนาด 1.5 HP 
คุณลักษณะพืนฐาน
-เสือปัมเป็นวัสดุสังเคราะห์โพลิมาย ทนทานไม่เป็นสนิม
-ปริมาณนําทีสูบสูงสุด ไม่ตํากว่า 70 ลิตร/นาที
-ส่งนําได้สูงไม่ตํากว่า 20 เมตร ส่งนําในแนวราบไม่ตํากว่า 450 เมตร
-สามารถทํางานได้ด้วยระบบไฟฟ้า 1 x 220 V
-ตู้ควบคุมต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิเตอร์ชํารุด เนืองจากกระแสไฟฟ้าเกิน
พิกัด (Overload Protection)  
จํานวน 6 เครือง
2.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําชนิดจุ่มนํา ขนาด 2.0 HP 
คุณลักษณะพืนฐาน
-เสือปัมเป็นวัสดุสังเคราะห์โพลิมาย ทนทานไม่เป็นสนิม
-ปริมาณนําทีสูบสูงสุด ไม่ตํากว่า 75 ลิตร/นาที
-ส่งนําได้สูงไม่ตํากว่า 20 เมตร ส่งนําในแนวราบไม่ตํากว่า 650 เมตร
-สามารถทํางานได้ด้วยระบบไฟฟ้า 1 x 220 V
-ตู้ควบคุมต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิเตอร์ชํารุด เนืองจากกระแสไฟฟ้าเกิน
พิกัด (Overload Protection)  
จํานวน 3 เครือง
3.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําชนิดจุ่มนํา ขนาด 3.0 HP 
คุณลักษณะพืนฐาน
-เสือปัมเป็นวัสดุสังเคราะห์โพลิมาย ทนทานไม่เป็นสนิม
-ปริมาณนําทีสูบสูงสุด ไม่ตํากว่า 100 ลิตร/นาที
-ส่งนําได้สูงไม่ตํากว่า 20 เมตร ส่งนําในแนวราบไม่ตํากว่า 1,000 เมตร
-สามารถทํางานได้ด้วยระบบไฟฟ้า 1 x 220 V
-ตู้ควบคุมต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิเตอร์ชํารุด เนืองจากกระแสไฟฟ้าเกิน
พิกัด(Overload Protection) 
จํานวน 3 เครือง
4.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําชนิดจุ่มนํา ขนาด1.0 HP 
คุณลักษณะพืนฐาน
-เสือปัมเป็นวัสดุสังเคราะห์โพลิมาย ทนทานไม่เป็นสนิม
-ปริมาณนําทีสูบสูงสุด ไม่ตํากว่า 45 ลิตร/นาที
-ส่งนําได้สูงไม่ตํากว่า 15 เมตร ส่งนําในแนวราบไม่ตํากว่า 300เมตร
-สามารถทํางานได้ด้วยระบบไฟฟ้า 1 x 220 V
-ตู้ควบคุมต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิเตอร์ชํารุด เนืองจากกระแสไฟฟ้าเกิน
พิกัด(Overload Protection) 
จํานวน 2 เครือง
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 68(1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 10
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เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง จํานวน 54,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
-ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิว (50 มิลลิเมตร)
-สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด  450 ลิตร/นาที
-ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ ประมาณ 30 ฟุต
-อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
จํานวน 2 เครือง
2.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
-ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว (75 มิลลิเมตร)
-สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด 1,130 ลิตร/นาที
-ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือ ประมาณ 45 ฟุต
-อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
จํานวน 2 เครือง
-เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 68(1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 10

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,339,500 บาท
งบกลาง รวม 11,339,500 บาท
งบกลาง รวม 11,339,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกัน
สังคมฯ ในส่วนทีนายจ้างจะต้องสมทบ ตามกฎหมาย ระเบียบ กําหนด

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,700,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุทีมีภูมิลําเนาในตําบลหนอง
ปรือตามทีกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,380,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการทีมีภูมิลําเนาในตําบลหนอง
ปรือตามทีกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ทีมีภูมิลําเนาในตําบล
หนองปรือตามทีกฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด

สํารองจ่าย จํานวน 675,375 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม (กองทุนวันละบาท) จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม (กองทุนวันละบาท) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือฯ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 135,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตําบลหนอง
ปรือ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 237,125 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
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